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Uvod 

Каkо је velika privilegija i odgovomost poua.vati decu 
о Gospodu lsusu Нristul Njihova vocna sudbina ovisi о 

li�nom odnosu s Onim koji је predstavljen u tim 

lekcijama. "А ovo је vOCni Zivot: spoznati tеЬе, jedinoga 

pravoga Воgа, i onoga koga si poslao, Isusa Нrista" (Jovan 
17,3). NШ cilj i molitva treba da bude to da deca poveruju 
u Нrista, zavole ga i pokore mu se. Neka Ьi Sveti Duh 

koristio tvoje poua.vanje Njegove ROCi kako Ьi se ispunila 

ta predivna svrha. 

Poueavaj i u svakoj pouci primeni centralnu istinu 

Postoje mnoge istine koje Ьi se mogle poua.vati u 

sklopu tih lekcija, ali је bolje u potpunosti poua.vati ро 

jednu glavnu istinu nego ih sve uklju�iti. U sklopu lekcije 

koriste se sledece skracenice kako Ьi ti pomogle u 

poua.vanju i primeni centralne istine: 

CI = mesto gdje se u lekciji nalazi centralna istina 

N = primenjuje se za nespШeno dete 

S = primena za spШeno dete 

Bilo Ьi dobro centralnu istinu napisati na list hartije i 

staviti na flanelograf. Na taj na�in deca la.IGe upamte. 

Budi spreman savetovati 

MoZda ее, kao rezultat tvojeg poua.vanja, neku decu 

interesovati kako da prime spasenje. Reci da im relB 

pomoCi, i reci im �ta da uane kako Ы mogli da prime tvoju 

pomoe. U nekim smo lekcijama uklju�ili kako da to uani�. 

Naravno da mobl savetovati i u drugo vreme, а ne 
iskljuavo tokom Ьiblijske pouke. Sledi primer onoga �ta 

Ы mogao da kazcl deci: 

"Ako Gospod Isus ј о� uvek ne Zivi u tvom zivotu kao tvoj 

li�ni Gospod i Spasitelj, mozcl da ga zamolB da to u�ini 

danas. Ako ti ni nakon Ьiblijske lekcije neee Ьiti jasno 

kako da to uan�. ја sam spreman da ti objasnim nclto vik 
о tome. Ako nakon �to ostali napuste prostoriju ostancl 

sedeti па svome mestu, znacu da zеШ razgovarati sa mnom 

о tome kako da postigncl da Isus Нristos zivi u tvom zivotu 

kao tvoj li�i Gospod i Spasitelj. Stoga te molim, prieekaj 

malo ako rеШ da ti objasnim nclto vik о tome." 

Na kraju ovog priru�nika pronaCi Cd neka korisna 
uputstva za savetovanje deteta koje zeli da dode Hristu. 

Naravno da treba da bude� osposoЬljen pomoci i 

spa�noj deci koja imaju pitanja u vezi hri�nskog zivota. 
Sledi primer onoga �ta kazati, da Ы i nanovorodeno dete 

moglo Ьiti upueeno kako da iskoristi tvoju pomoc u 

savetovanju: 

"Ako ovde postoje dea.kШ devojcrca kojisu vee spШeni, 

а imaju pitanje Ш proЬlem u vezi svog hmeanskog Zivota, 

tada mogu da porazgovaraju sa mnom nakon lekcije. Neka 

mi pridu ро za�tku i kaZu mi: 'Imam proЫem koji Zelim 
da podelim s toЬom.' Ја cu, naime, ро svr�etku ostati kraj 
flanelografa, n a  raspolaganju svakome ko zeli da 
razgovara sa mnom." 



Lekcija 13 

lsus Ьlagosilja decu i hrani 
5000 ljudi 

Stihovi: Marko 10,13-16; Matej 18,1-44; 

Jovan 6,1-13; Marko 6,31-44. 

Centralna istina: Gospod Isus voli decu 

Primena Nespa§eni: Dodi k njemu da ti oprosti 

grehe. 

Spa§eni: On zeli da koristi tvoje ruke, 

usta, noge, novac - sve. Dakle, daj mu 

sve to. 

Predlazerno da ovu lekciju pou�va� u dva dela, unutar 

jednog sastanka, ili razdvojeno. 

PRVIDEO 

Pocetak: Sara i princeza 

Razvoj dogadaja: 1. Urenici raspravljaju ko је veti 

2. Isus poziva dete 

З. Isus pou�va о deci CIN 

4. Gomila slu�a Isusa 

5. Dolaze deca 

6. Urenici irn zabranjuju 

7. Isus interven�e 

Vrhunac: "Pustite deticu k rneni" CIN 

Zakljuaak: Zagrlio ih је i Ьlagosiljao CIN 

Stih za pamcenje: Marko 10,14 "Pustite deticu da dolaze 

k rneni; ne branite im, jer takvima 

pripada carstvo Bozije." 

Vizualna 

pomagala: Za scene napolju koristi rnali tlanelograf 
(20 х 25 ст). Likovi Зс-157 - Зс-174. 
Odaberi lik deteta za scenu 4. Za prvu 
lekciju nabavi slike ljudi (iz a.sopisa) i 
zalepi ih na veti komad hartije. 

Uklju�i u�enike: Na kraju lekcije fotokopiraj taj list - ро 
jedan primerak za svako dete. 

1 

PRVIDEO 

Sara је rano ustala. Tog је dana u grad trebala da dode 
princeza (prilagodi situaciji u tvojoj zernlji). Sara i njeni 
roditelji narneravali su da �irn ranije odu u grad ne Ьi li 
irnali �to bolji pogled. 

Nakon doru�ka po�li su u centar grada gde se vec 
okupila gomila ljudi na ulicarna. Sara i njeni roditelji 
prona�li su rnesto na sarnoj ivici puta. Cekali su i rekali. 
Konamo su se pojavila velika, skupa kola. Gornilom se 
prolarnalo radosno klicanje dok im је princeza mahala 
rukorn. Na iznenadenje svih prisutnih kola se zaustave i 
princeza istupi na put. Rukovala se s nekirn ljudima i 
zaustavila da porazgovara sa starom gospodorn nedaleko 
od Sare koja је uzbudeno rnahala. Princeza se lagano 
kretala i, do�awi do Sare, pruZila јој ruku. 

"Каkо se zovcl?" upita је. "Sara Parker", jedva odgovori 
Sara sva crvena u licu. "Hela Ьih da irnarn ovako lepe 
uvojke kao ti." Potom otide. 

Sarino lice se sjalo od sreee. Princeza је govorila s njom. 
Мislila је da ее princeza da razgovara samo s vaznim 
odraslirna, а ne s osmogod�njom devoj�icom. 

Iznenadiee� se kad �ujcl da је najvaznija Osoba koja је 
ikada Zivela na ovome svetu zainteresovana za tebe; bez 
obzira imao ti 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ili 12 godina. То је nclto 
�to su njegovi prijatelji tclko razumeli. Каdа su razrnШjali 
о varnirn ljudima tada nisu pornislili da Ьi to rnogla da 
budu i deca. Mislili su da su to oni sami! 

Scena 1 (napolju) 

(Umetni likove Зс-157 - 160, Hristove ucenike.) 

Jednog su dana raspravljali koji је od njih najveti. 
Odlu��e da zamole svog Gospoda da im objasni. Ноее li 
on reti da је to Petar ... ili Jovan, Ш . .. ? 

Gospod lsus uradi nclto iznenadujuee. "Dodi!" pozva 
neko dete. Detclce dode i stane izrnedu njih. "Morate se 
prorneniti i postati poput male dece" rere Isus urenicima. 
Tada im nastavi iznositi neke veoma vazne stvari о deci ... 
оVАМА! 

Rekao је da deca mogu da veruju u njega, i da ga uistinu 
rnogu upoznati kao svog Spasitelja. Drago rni је �to im је 
to rekao, jer ponekad ljudi kazu: "Prernalen si". Gospod 
Isus zeli da verujcl vet sada, а ne da reka� dok poraste�. 

Јо� је kazao da ее lo�e, vrlo lok da prode svako ko 
detetu ote:lava da veruje u Njega, i zivi za Njega. Ponekad 
odrasli ismevaju dШke i devojcrce koji kazu za sebe da su 
hr�eani. Ponekad �k pomazu dШcirna i devoj�icama, 
hri�eanirna, da zgrcle. То је strШno lok Gospod Isus је 
rekao urenicima kako Bog, njegov Otac, ne reli da ijedno 
dete bude kaznjeno vetnim mukama za svoje grehe. 



Uoonici su paZijivo slШali. Nadam se da su se setili kako 
Gospod Isus voli decu. Hotclli se i ti setiti? Hotclli mu 
dOCi da ti se oproste gresi? Ako to ucrnж, on оо da te 
oЬeru&:e prihvati i Ьire! radostan poput te dece, iz 
davnina, koja su mu dobla. Mobla doista rеШ da docte! k 
njemu ali zaista ne zn� kako. Mofcl da porazgovar� sa 
mnom о tome po�to zamimo lekciju. Ја �u da budem 
(odredi mesto). Bioo mi drago da ti uz pomoc Biblije 
pokaZem kako da dod� k njemu. Zapamti da Gospod Isus 
voli decu. Hore li i urenici da zapamte? Uskoro su se nаШ 
na testu ... 

Scena2 

(Umetni starije ljude i decu, likovi 3с-164 i 165.) 

Razgovor odraslih uskoro prekinu§e dociji glasovi. 
Urenici ih ugl�e gde trreti i ska�u�i dolaze k njima. 
Neke rene nosile su malu decu na rukama. 

"Sigumo ne dolaze k Isusu''. pomisli§e. "Razgovarali 
smo о tako vafnim stvarima, ne Ьi deca smela da nas 
prekidaju." Mofda �k jedan drugome rekok: "Ne smemo 
dozvoliti da mu deca smetaju. Ljudi Ьi trebali to da znaju. 
Isus је imao tako naporan dan. sada mu ne trebaju јо� i 
deca." Urenici na brzinu odlu�Њe da n�to preduzmu. 

"Odlazite odavde!" terali su decu strogim glasom. "Ne 
prilazite; ne smetajte Isusu!" 

"Odlazite! lsus ima previ§e posla", govorili su drugi. 
"Nema sad vremena da se bavi decom." 

"Uzmite svoju decu", rekme majkama, "i idite odavde." 
Каkо su samo ra�rana bila deca i njihovi roditelji kad 

tufno krenШe natrag. 
(Skloni lik 3с-163. Umetni lik Isusa okrenutog k 

ucenicima, 3с-166.) 

Cuwi to Gospod Isus se izdvoji iz gomile. ОО mu svetlile 
dok se strogo obratio urenicima. 

"Pustite decrcu k meni!" naredio је Isus. "Nemojte da ih 
terate. Carstvo neЬesko је za takve koji dodu k meni kao 
§to su dmla ta deca. Ко ne primi carstvo Вofije kao malo 
dete, taj sigumo nere ua u nj." Gospod Isus voli decu, ona 
su mu veoma, veoma vazna. On reli da i ti dod� k njemu. 
Ti, naravno, ne mobl da dotr�Ш kao �to su ta deca. Ti 
mofcl doci k njemu tako da ga zamolШ za opro§tenje greha 
i da preuzme vodstvo nad tvojim fivotom. On zeli da mu 
dod� jer veoma voli decu. Ustvari, kada је umro na krstu 
umro је za dШke i devoj�ice, ne samo za odrasle. 

Scena4 

(Zamenilik 3c-166sa 3с-167, Hrista i decu. Dodaj 3с-168, 

odrasle i decu.) 

Urenici odstupЊe. Gledali su kako Gospod Isus prilazi 
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malenima. Podizao ih је u naruqe svojim dragim rukama. 
Ostali ga okrufik. Majke mu pruiale malu decu da ih se 
dotakne. BiЬlija kaze da је na njih stavljao ruke i 
Ьlagosiljao ih. Zar ne Ьi i ti voleo da si Ьiо onde? Каkо ih 
је milovaol Та su deca zaista mogla da osete kako ih Isus, 
Sin Вofiji, ljuЬi. Urenici su mislili da su deca nevafna, ali 
ne i Gospod Isus. 1 ti mofcl spoznati da si mu posebno 
drag ako dod� k njemu i primШ ga za svog Spasitelja. On 
kaze: "Pustite decu k meni." Hotclli mu sada docr? Reci 
mu: "Dragi Gospode Isuse, sada dolazim k tebl. Hvala ti 
�to si umro i za decu- i za mene. Molim te oprosti mi moje 
grehe i budi mi Spasitelj." 

DRUGIDEO 

Po&tak: Nabavi vi§e slika (novinskih, npr.) ljudi, koje 
deca mogu nalepiti na list hartije da prikazuje gomИu. 
(Ako је grupa prevelika tada nemoj.) 

Razvoj dogadaja: 1. Gospod lsus i urenici plove preko 

DRUGIDEO 

jezera 
2. Dorekuje ih gomila 
3. Gospod Isus pou�va 
4. Urenici kafu: "Otpusti ih." 
5. Gospod lsus: "Nahranite ih!" 
6. Andrija dovodi de�ka s hleЬom i 

riЬicama CIS 
7. Gospod Isus uzima i blagosj}ja ЫеЬ 

iriЬice CIS 
8. Dovoljno је za 5000 ljudi CIS 
9. Gospod Isus: "Skupite �ta је ostalo!" 

Velika se gomila ljudi skupljala oko Isusa. Urenici su se 
nadali iz�i toj gomili tako da preploves Isusom na drugu 
stranu jezera. Ali, doploviwi na drugu stranu, otkrШe da 
ih v� i onde reka silan narodl 

Stotine, �k hiljade ljudi rekalo је onde. Gospod Isus 
nije Ьiо ljut ni nervozan. Ozdravio је Ьolesnike i dugo 
pou�vao narod. 

Scena l 
(Umetni likove 3с·161, 162, u(enike, i Зс-157 - 159; Isusa, 

Зс-163.) 

Urenici se umori�e te su zeljno orekivali svrktak dana. 
Gospod Isus је јоо nau�vao. Kona�no mu pridok. "Mesto 
је pusto, а vreme је v� poodmaklo. Otpusti ih neka idu u 
okolne zaseoke i sela da kupe seЬi ndto za jelo". reko�e 
mu. 

(Skloni lik 3с-163, umetni 160.) 



Ueenici se iznenadme Isusovom odgovoru: "Ne trebaju 
nikuda odlaziti. Dajte im vi jesti!" Кakav је Gospod Isus! 
On је ljublo te ljude. Biblija kafe da se saf.alio nad njima, 
jer su Ьili kao ovce Ьеz pastira (Мarko 6,34). 

Ueenik Filip odmah izracuna koliko Ьi novca Ьilo 
potrebno da se nahrani toliko mn�tvo. "Ne mozemo to 
da uCinimo", reee on. "Nemamo ni dovoljno novca da Ьi 
svaki od njih doblo barem malo." Izgledalo је da njihov 
UCitelj traZi od njih nemogure! 

Јо� uvek zbunjeni, zapita�e Gospoda: "Da idemo i 
kupimo hrane?" Trebalo Ьi mnogo novca da se kupi hrane 
za tako mnogo ljudi. 

"Koliko hleba imate?" upita ih. "Idite i proverite!" 
Tad Andrija reee: "Ovde је jedan deeak koji ima pet 

blebova i dve riblce. Ali to nije ni�ta za tako mnogo ljudi." 
Ueenici nisu videli mnogo koristi od deeaka i njegove 
skromne veeere. MoZda i vi deco ne ose6ite da Ьi Gospod 
mogao da ima nekakve koristi od vas. MoZda vam је vee 
neko i rekao da vi ne mozete propovedati, Ш da ne mozete 
da date mnogo novca za misionare. Da li Ьi Gospod 
upotreblo tеЬе? Hore li upotreblti tog deeaka i njegovu 
veeeru? 

Isus se odmah zainteresovao. "Dovedite ga k meni!• 
naredi on ueenicima. 

(Umetni decaka, lik Зс-172 i 173, i Andriju, Зс-159, па 

manji flanelograf. .. Andrija 'govori' nad decakovim 

ramenom.) 

MoZda se Andrija pitao, dok је odlazio ро deeaka, hore 
li ovaj dati svoje jelo. Verovatno se pitao i �ta оо Gospodu 
tako malo hrane. MoZda mu је rekao: "Gospod Ьi hteo 
tvoju veeeru." Najverovatnije је deeak Ьiо gladan. Sta оо 
on da ucini? Sigurna sam da је za trenutak razmШjao. 
Tada је ро�ао s Andrijom i predao svoju veeeru Gospodu 
Isusu. 

Gospod Isus је hteo deeakovu veeeru. Hteo је da је 
iskoristi. Uzbudljivo је kad pomisli� da on l.eli da upotrebl 
i tеЬе, naravno, ako ga vоШ. MoZda misШ: "Sta ја mogu 
da mu dam?" Каdа odvoj� deo svog dZeparca za gladne 
izbegliee, to је kao da daje� svoj novac njemu. Каdа 
korist� svoje ruke da Ьi pomagao u kuti, ti i na taj nacin 
pokazuj� da ga voli�; daj� mu svoje ruke. Каd nekome 
kaz� da si hri�6inin, i1i pozov� nekoga na ove lekcije, 
daj� mu svoja usta. То moze da izgleda veoma malo, ali 
on voli decu i l.eli da te upotrebl ako mu pripada�. On Се 
da upotrebl i veeeru tog deeaka. Ali �ta Ьi mogao da ucini 
s njom? 

(Stavi likove Andrije, decaka i vecere kraj Isusa, Зс-160 

koji si zamenio za 163. Stavi veceru и Isusove ruke.) 

Po�to ВoZiji Sin uze skromnu veeeru u ruke, on dade 
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hvalu Вogu Ocu. Tada se okrenu svojim ueenicima i kaza 
im: "Recite ljudima neka sednu u grupe od pedeset i sto 
ljudi!" 

(Skloni ljude koji stoje, umetni likove Зс-169 - 171, grupe 

ljudi koji sede.) 

Каd se mno�tvo podeli u grupe ро pedeset ljudi, sedo�e 
na travu. Na taj naCin nije bilo t�ko izbrojati ih. Bilo је 
preko 5000 mШkaraca, osim zena i dece, koji posedШe ро 
zelenoj travi kraj jezera. Мno�tvo је sedelo i eekalo ... 

Ono �to tada ugled$e bila је najeudesnija stvar. Gospod 
Isus uze deCakovu veeeru te Ьеz imalo zurЬe prelomi 
hleЬCire i stavi ih u k�aru. Punio је kOOзru za ko�rom, 
ko�aru za ko�arom ... Isto uCini s riblcama. Каkо је stavljao 
riblce u ko�aru njih је bilo sve vi�e i �- Zacudeni ueenici 
bili su veoma zaposleni raznoseti ko�are s jelom. Каkо је 
Isus mogao to uCiniti? Nije to bilo putem magije, vet 
BoZijom mOO, jer је on Bog. 

Moz� li zamisliti deeaka koji је stajao onde i gledao sve 
to? Mora da је Ьiо sav izvan sеЬе. Каkо divno �е Ьiti 
delom tog velikog euda! Zvacuti ЫеЬ i riblce mora da је 
Ьiо tako radostan �to је Isusu dao svoju veeeru. 

H�i, deeaee, devojcice, i vi oote da budete radosni 
ako date svoj novac, svoje ruke, noge i usta - celoga sebe, 
Gospodu Isusu. On moze da u�ini velike stvari od onoga 
�to је naizgled malo. On је Воg Sin, on te ljubl i mol.e da 
te upotrebl na neverovatne na�ine. Moze Ьiti da оо tvoji 
mama i tata, ili prijatelj, jednoga dana da postanu hr�, 
poka� li im kako је Isus promenio tvoj Zivot. Postoje 
crkve s oko dve stotine Clanova. Каkо su zapoeele te 
crkve? Као deCiji h�nski kluЬ! DeCaci i devojCice su 
upoznali Gospoda, а njihovi su roditelji uvideli koliko ih 
је to promenilo. Hteli su saznati n�to � о tome i za 
nekoliko godina nastala је crkva. Gospod Isus mol.e 
uraditi velike stvari s deeacima i devoj�icama koji ga ljube. 
S deeakovom је veeerorn uCinio �udo! 

Po�to se svi najedo�e, Gospod Isus reee: "Sakupite �to 
је ostalo!" N�to је ostalo? Каkо је moglo ostati? Ali, 
zaista, је. Ueenici sakupme dvanaest punih kOOзra. 

Mno�tvo је Ьilo uzbudeno, isto i ueenici. No
, 

hore li 
zapamtiti kako је Gospod Isus upotreblo jedno dete? То 
је n�to �to nikada ne sm� da zaЬoravi�. Ako ti pripada� 
Gospodu Isusu, hooo� Н mu zahvaliti �to l.eli da te 
upotrebl? Но� li mu dati svoje ruke, noge, usta, novac
sve �to im$? On te ljubl i upotrebloo te. 



Pregled pitanja 

1. U ovoj је lekciji spomenuto kako su urenici Gospoda 
Isusa pogrclili. Каkо? 

(Nisu pиstali decu k:a Gospodu Isusu.) 

2. Sta misli!, zЬog rega urenici nisu pШtali decu k Isusu? 
(Mislili su da deca nisu vaina.) 

3. Каkо se Isus оsеаю zЬog toga? 
(Razljиtio se.) 

4. Sta је rekao? 
("Pustite decicи da dolaze k meni; ne branite im, jer 

takvima pripada carstvo Вofije" Marko 1 0,14.) 

5. ZЬog rega је vafuo da i danas dOOici i devojace pridu 
Gospodu Isusu? 

(Jer su zgresili i trebajи njegovo oprostenje.) 

6. Каkо mogu dOOici i devojtice danas dOCi Gospodu 
Isusu? 

(Verom da је иmro za njih i poиzdanjem и njega kao 

Spasitelja.) 
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7. О remu su se svadali urenici? 
(О tome ko је najveci.) 

8. Sta im је Gospod Isus rekao za decu? 
(Da mogu da verujи и njega. Воg ne feli da bilo koje dete 

propadne.) 

9. Ко је Gospodu Isusu dao hranu kojom је nahranio 
5000ljudi? 

(Decak.) 

10. Koliko је on hrane imao za vereru? 
(Pet hlebova i dve riЬice.) 

11. Каkо to da је Gospod Isus s tako malo hrane mogao 
da nahrani toliko ljudi? 

(Оп је Bofiji Sin.) 

12. Sta dOOici i devojtice, hri!aшi, mogu da mu daju? 
(Rиke, noge, usta, novac ... ) 
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Lekcija 14 

Isus hoda ро vodi 

Stihovi: Matej 14,22-23; Marko 6,45-52; 

Jovan 6,15-21. 

Centralna istina: Gospod lsus pomaze svojima kad se 

nadu u proЬlemima. 

Primena: Spa�eni: reci mu svoj proЬlem i moli 

ga da ti pomogne. 

Sadriaj lekcije 

Pocetak: Svi su bili uzbudeni . 

Razvoj dogadaja: 1. Gospod �alje urenike preko jezera 

2. Nerado ga poslШa�e CIS 

Vrhunac: 

Zaklju�ak: 

З. Odlazi na brdo da moli CIS 

4. Dire se oluja CIS 

5. Urenici ugledaju lik u belom 

6. Obuze ih strava 

7. Gospod Isus: "Ја sam!" CIS 

8. Petar ide ka Gospodu 

9. Petar se pore utapati i zove u pomoc 

10. Gospod spa�ava Petra CIS 

11. Ulaze u a.mac i oluja prestaje 

12. Urenici mu se klanjaju CIS 

lskoristi tamnu hartiju za prikaz 

nocnog neba, mirnog i uzburkanog 

jezera. Komad plavog flanela moze da 

Pomoena sredstva: ti posluzi za mirnu povr�inu jezera. 

Koristi likove Hristovih urenika iz 

prethodne lekcije, 157 - 159, i Hrista 

160. Koristi i likove Зс-175 - 179. 

Stih za pamcenje: "Bog nam је zaklon i utvrda, pomocnik 

spreman u nevolji" (Psalam 46,1). 

Sudelovanje 

u�enika: Dozvoli deci da ispria.ju kako im је 

Hrist pomogao u proЬlemima. 
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Pou�vanje nespa�ene dece u tvojoj grupi 

Ova је pouka namenjena deci hri�eanima. U prvome 
delu programa Ьi bilo dobro da doda� nclto za nesp�ene. 
Predlazemo ti da im procrta� jedan od CEF-ovih traktata. 

Svakome detetu mozcl dati traktat da ga ponese sa 
soЬom. Traktate mozcl da naru�i� kod najЬliZe CEF 
kancelarije. 

Svi su bili uzbudeni: "Naravno, moramo da ga ucrnimo 
carem", govorili su jedan drugome. 

"Moramo to odmah u�initi." 
"Nikada nisam video nclto poput ovog. Тај oovek је 

Mesija." 
S� li se lekcije od pro�le sedmice? Sta је Gospod Isus 

uradio? Da, nahranio је 5000 ljudi s vererom jednoga 
dea.ka. Sada su svi hteli da ga proglase carem! 

Scena 1 
(Umetni ucenike, lik Зс-157 - 159 i Isusa, Зс-160, па 

taЬlu .) 

1 urenici su Ьili uzbudeni. Pitali su se da li је to trenutak 
kada ее Gospod lsus da postane carem. lsus se u trenutku 
odlu�io. Znao је da to nije ono �to zeli Bog, njegov Otac. 
"Udite u a.mac!" rere urenicima. "Predite na drugu stranu 
jezera. Urenicima se nije odlazilo. Hteli su Ьiti prisutni 
ako masa zaista lsusa proglasi carem. Ali је on insistirao ... 
i oni su ga poslu�ali, iako su Ьili veoma razoa.rani. 

Oni koji su se pouzdali u Isusa Hrista kao svog Spasitelja 
Ьivaju razoa.rani. MoZda је tvoja porodica planirala da 
pode na more za letnji raspust ali ti је otac ostao bez posla 
ра ste morali da odustanete. Zato si razoa.ran. lli је tata 
оЬееао da ее te povesti na fudbalsku utakmicu? Каd је 
ро�ао da kupi ulaznice sve su Ьile rasprodane. Da, ti ljubl� 
Gospoda lsusa ali to nije spre�ilo tvoju ljutnju. Ako si 
hri�eanin ne zna�i da ti se takve stvari neee dogadati. No 
jedna је stvar siguma, Gospodu lsusu је poznato sve о 
tvojem razoa.ranju. On је znao i kako se oseeaju njegovi 
urenici. 

Scena 2 

(Umetni camac, Зс-175, Dodaj mesec i zvezde, Зс-176а i Ь.) 

Njima se nije Ьа� napu�talo svo to uzbudenje (Matej 
14,22). Udaljujuci se a.mcem od obale mogli su da vide 
kako Gospod lsus �alje ljude njihovim domovima i penje 
se uzbrdo na molitvu. 

Siguma sam da su urenici razgovarali о svemu �ta se 
desilo. "ZЬog rega Gospod nije dopustio ljudima da ga 
proglase carem?" pitali su jedan drugog. 

"On је Mesija, Onaj koga је Bog оЬееао poslati." 
"On ima sva prava da bude car." 



"Вiо Ьi to kraj rimskoj vlasti kod nas. n 

Bili su razoQ\rani i za�udeni, а Isusa nije bilo tu da 
odgovori na njihova pitanja. 

U tome је trenutku Gospod Isus radio nclto veoma 
vaZn.o. Sta је to Ьilo? Da, to је Ьila molitva. Вiblija nam ne 
govori �ta је molio, a1i sam siguma da је molio za urenike. 
Hteo је da razumeju kakav ее on da bude Car. Da su to 
shvatali, ne Ьi me bili razoQ1rani. 

Ako ti ljubl� Gospoda Isusa, zapamti da on brine za tebe 
kada si tuzan i1i razOCaran. On zna kad ima� velike 
proЬleme. On se, takode, moli Вogu za tеЬе. U Bibliji 
crtamo da on "uvek Zivi da posreduje za njih" (Jevrejima 
7 ,25). "Posredovati" zna�i, moliti za nekoga. Ako pripadШ 
njemu, Gospod Isus govori svome Ocu za tebe. On zna �ta 
treba� u takvim trenucima razo�arenja. Sa svom 
sigumo��u moremo da znamo da Се Воg usl�ati molitve 
svog dragog Sina. Каd si tufan ili razoQ\ran, seti se da 
Gospod Isus moli za tebe, kao �to је molio za urenike. 

Oni, pod okriljem mraka, nastame plovidbu preko 
jezera. Nezni povetarac se pojaQ\ i za� pretvori u vetar 
koji uznemiri dotad mimu povr�inu jezera. Pojame se 
talasi koji postajahu sve voci i vecr. Vetar је duvao sve jare 
i jare. 

Scena 3 ( olujno more) 

(Umetni brodiC Зс-177, ukloni сатас , mesec i zvezde.) 

Veslali su svim snagama no nisu nimalo napredovali. 
Poku�aj i h  zamisliti  kako vi�u jedan drugome 
poku�avaju�i sa�uvati brodi� da ne potone. 

"Andrija, ја vik ne mogu da veslam. V eslaj ti malo!" 
"Filipe, pomozi s ove strane. Vi�e nemam snage u 

rukama." 
"Mateju, prihvati kofu i izbacuj vodu!" 
"Ноее li ta oluja da prestane?" 
Zaboravili su preda�nje razoQ\ranje. Sada su imali 

daleko voci proЬle�. Ponekad oni �to pripadaju Gospodu 
Isusu imaju velike proЬleme: moZda tvoj stariji brat ima 
proЬleme s policijom; ili је tata napustio mamu i vi�e ne 
zivi s vama; ili te neki nevaspitani d�k ture u �koli. lma� 
li i ti veliki proЬlem poput ovog �to su ga imali urenici? 
Oni nisu znali �ta da u�ine. 

"Da је samo Gospod s nama", Ьila је njihova zelja. SOCali 
su se kako ih је voc jednom uhvatila oluja. Ali tada је i On 
Ьiо u brodi�u i naredio oluji da prestane. Ali sada nije sa 
njima. Ni�ta ne more da uradi kako Ьi im pomogao. Ш 
more? Oni nisu ni znali, ali on је nclto �inio! 

Dok su se oni Ьorili s olujom, on se na brdu molio za 
njih. Ti koji ljub� Gospoda lsusa, seti se da, kada ima� 
veliki proЬlem, on moli za tebe Bogu, svome Ocu. On 

ta�o zna �ta da moli Gospoda. On zna �ta је najЬolje za 
tebe. Zapamti - Isus moli za tebe. No, ne verujem da su 
urenici, usred oluje, pomislili na to. 

Bilo је dva sata posle роnоб. Obale niotkud. Buljili su 
u tamu, videwi samo talase koje valja vetar ... i јо� nclto. 

Scena4 

(Umetni lik Hrista, Зс-178.) 

Ш је to Ьiо neko ... dolazio im је ususret! Prestravljeni, 
urenici pograb�e jedan drugog, pokazuju�i u tamu. Tresli 
se od straha. Sve se oci upeme u lik koji se kretao prema 
njima. Difu�i i spШtaju�i se s talasima pmao је Ьlizu 
Qimcu. 

Neko pro�apee: "SaЬlast!" R� krene od usta do usta. 
"SaЬlast!" V�e se upla��e saЬlasti no oluje. MoZda Qik 
neko i zavr�ta od straha kad se lik priЬliZi Qimcu. 

Tada se za�u glas: "Hrabri budite! Ја sam, ne Ьојtе se!" 
Urenici nisu mogli <Щ poveruju svojim Шima. ""Gospod!" 
reko�e jedan drugome. "Gospod је!" Tada jasno vidcle
on је hodao ро vodi! То Ьа� i nije bilo nclto pretclko za 
njega. Као BoZiji Sin, on је stvoritelj vode. Brinuo је za 
svoje urenike i do�ao da im pomogne u nevolji. Hr��ni, 
d�re. devojcrce, on brine za tebe i tvoje velike proЬleme. 
N�ta nije preveliko za njega. "Bogu је sve moguee" 
(Мarko 10,27). 

Roditelji jedne hri��nke su se razveli. Bila је veoma 
tuZn.a i molila Gospoda za pomo�. Nije prestajala da moli 
da Ьi se tata i mama pomirili i ponovo ziveli zajedno. 
Nakon dugog vremena to se i desilo i sada su ponovo 
sretna porodica. Gospod јој је pomogao u njenom 
proЬlemu. 

Jedna druga devojka, takode hm�nka, imala је isti 
proЬlem. 1 ona је molila Gospoda za pomoc. 1 ona је 
molila da roditelji ponovo Zive zajedno. Ali se to nije 
ostvarilo. lpak, Gospod јој је pomogao da bude dobra i 
korisna mami. Nakon nekog vremena Zivot је njoj i mami 
postao veoma lep. Gospod је i njoj pomogao. On pomare 
na razli�ite na�ine - ali uvek pomare. On se spremao da 
pomogne i svojim urenicima. Nastavio је da hoda ро 
talasima sve se me priЬlifavaju�i brodi�u. 

Petar mu doviknu: "Gospode, ako si ti, naredi mi da 
dodem k tebl ро vodi. n 

lsus mu rere samo jednu r�: "Dodi!" 
(Dodaj lik Petra, Зс-179.) 

Petar izade iz brodi� i рОСе hodati. Ostali urenici su se 
zapanjili. Vetar је јо� uvek duvao. Talasi su udarali о 
bokove lade, ali је Petar hodao ро vodi! Boziji Sin, 
Gospod lsus, је dao da on to more. Petar је gledao prema 

. Gospodu i hodao. Tada pogleda pod sеЬе. Каd vide snagu 

б 



vetra, upl�i se te рОСе tonuti. Sada је Ьiо u veroj nevolji 

пеgо pre. Toпuei (роkШај to prikazati) роее vikati: 
"Spasavaj, Gospode!" Odmah Isus pruZi ruku, prihvati ga 
ра mu rere: "Maloverni, za§to posumпja?" Petar је znao 
da Gospod ima moe da pomogne ma kakav Ьiо proЬiem. 

i da ga ljubl. Nije 1i ga prihvatio i izvukao iz vode? 
Devojace, detaee, �ta god Ьiо tvoj proЬlem, Gospod Isus 
more da ti pomogne па razne пааnе. Ноее, jer brine za 
tеЬе - kao �to је brinuo za Petra. 

(Umetni Petra i Isusa, Зс-178 i 179, iza brodi.Ca.) 

Zajedпo se ро� u brodic ... i oluja prestade. Vi�e nije 
Ьilo opasnih talasa. Sve se umirilo, а oni se istog treпutka 

nado�e па obalikudasu po�li! Ueenici Ьehu zadivljeni. Sve 
�ta su mogli Ьilo је da padпu preda пј пiасе i kaZu: "Тi si 
vaistinu Boziji Siп!" Da, samo Siп Boziji ima takvu moc
da hoda ро vodi, da Petru dade moc da �iпi to isto, da mu 

spasi Zivot i umiri oluju. Оп uani sve to - za njih. Кakva 
је to ljubav! 

Оп isto tako brine i za tеЬе, ako mu pripada�. Оп ее da 
ti pomogne u proЬlemima. Govori s пjim о tome. Оп ее ti 
pomoei da пе bud� celo vreme uznemireп i tuZзп. Оп 
moZe da r�i пajvere proЬleme - jer је Воg! 

(Uatelju, Ьilo Ьi dobro da deci hri§eanima � priliku 
da posvedoee kako im је Gospod pomogao u razOCзreпju 
i proЬlemima.) 
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Pitanja 
Dovr�i re�eпicu (u�itelju, pro�itaj re�eпicu do 

podvueeпog dela i dopusti da је deca do� ). 

1. Мn�tvo је htelo da proglasi Isusa carem jer ih је 

nahranio s pet hlehova i dye ribjce. 
2. Ueenici su Ьili razOCзrani jer su hteli videti. kako ее 

mnoJtvo da pmgJasi Нrista саrет. 

3. Gospod Isus se рорео па brdo jer је ьц:о da moJj. 
4. Каdа hmCani imaju proЬleme i1i doZive rзzOCareпja 

mogu da budu sigurni da se Isus moJi za цjih. 
5. Ueenici su se upl�Ш jer је poCela oluja. 

6. Gospod Isus пiје samo molio za пjih, vee је doS'ao da 
impomope. 

7. Ueeпici su se jm vi�e upla�Ш jer pomisl® da yide 

УћШУ.. 
8. Gospod Isus im је rekao: "HraЬri Ьudite! Ја sam, ne 

bQjte se!" 
9. Petar је mogao da hoda ро vodi jer mu је Gospod Isus 

d.aotumoC. 
10. Petar је роеео da tone kad је pogledao talase. 

11. Petar је vikao: "Gospode. spasavaj!" 
12. Gospod Isus ispruzi ruku i prihvatj Petra. 
13. Mobl da iznes� pred njega svoj пajveei prgЬlem, 

jer nj jedan nije preveljk za цје,gа. 
14. Gospod Isus ее da ti pomogne, ako mu pripa�. jer 

te ljubj. 
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Lekcya 15 

Preobrazenje 

Stihovi: Matej 16,13-17; 21-32; 17,1-8; 
Marko 8,27-33; 9,2-8. 

Centralna istina: Isus је Нristos, Sin fivoga Boga. 

Primena Za spa!iene: SIШaj �ta on govori. 
Za nespa!iene: Budi mu poslu�an i 
veruj za spasenje. 

Saddaj lekcije 

P�etak: Milo� i Mitar raspravljaju о 
Goranovoj tvrdnji da је njegov tata 
ЬоgаШ. 

Razvoj dogadaja: 1. Gospod lsus pita: "Sta kafu ljudi, ko 
sam ja?" 
2. Urenici odgovaraju 
3. lsus pita: • А �ta vi kafete, ko sam 
ја?" 
4.- Petar: "Ti si Hristos ... " CI 
5. Gospod nave!ieuje svoju smrt 
6. Petar ga odvraea CI 
7. Gospod uzima Petra, Jakova i 
Jovana na goru 
8. Preobrafava se pred njima 
9. Opazi�e Mojsija i lliju s njime 
10. Dolazi oЬlak 

Vrhunac: 11. Gospod govori: "Ovo је Sin moj, 
LjuЬljeni moj ... " CINS 
12. Slava i oЬlak nestaju 

ZakljuЬ.k: 13. Gospod ih se dotare govorea im 
da se ne pla�e 

Pomoena sredstva: Za scenu pozadine koristi ravnu taЬlu 
ili crtef vrha brda sa likovima 3с-180 -
Зс-189. Ponovo koristi Зс-157 i 158 iz 
Lekcije 13. Napravi i veliki oЬlak od 
flanela. Izrefi listove s natpisom 
"DOКAZI" koji se nalaze na kraju 
lekcije. 

U�estvovanje 

u�enika: Decu treba� posebno zainteresovati 
da s tobom trafe dokaze koji 
potvrduju centralnu istinu. 

Stih za pamcenje: "Ti si Hristos, Sin fivoga Boga" (Маtеј 
16,16). 
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"Goran kare da је njegov tata milijarder", rere Milo� 
svome prijatelju Mitru. "Nije li to velika stvar, imati 
milijarderovog sina u razredu?" 

"Ја ne mislim da је Goranov tata tako Ьogat. Goran rado 
preteruje", odgovori mu Мitar. 

"Ne, nisu to samo rea. Мislim da је zaista Ьogat." 
"Ali kako to znati? Ја ne verujem u takve stvari Ьеz 

dokaza", nije se dao Mitar. 
Da, vafno је da onaj ko tvrdi da poseduje posebne moti, 

ili је vafna licrtost, ili pak veoma, veoma Ьogat, ima dokaze 
za takve tvrdnje. Јо� је vafnije da onaj ko tvrdi da је Sin 
Вofiji, to i dokare. U nШој dana�njoj lekciji remo da 
budemo detektivi. Trafiremo dokaze da је Isus Hristos Sin 
fivoga Воgа. (Stavi te reci па flaпelograf) 

Scena l (Ravпa pozadina) 

(Umetni likove Hrista i uceпika, Зс -157, 158, 180 i 181.) 

Gospod Isus је urenicima postavio pitanje: "Sta Ыu 
(ljudi), ko sam ја?" 

"Neki kafu da si Jovan Кrstitelj", odgovori�e mu. 
(Jovana Кrstitelja је dao ublti zli kralj Irod. Кasnije је 
Irod, tuwi za Isusa, rekao: "То је Jovan Кrstitelj ustao od 
mrtVih.") 

"Neki kafu da si Шја", doda drugi. "lli Jeremija, Ш da si 
jedan od drevnih proroka koji је ofiveo", nastavi�e urenici. 

"А vi, �ta vi mislite?" upita ih. "Za koga me vi smatrate?" 
Petar brzo odgovori: "Ti si Hristos, Sin fivoga Boga." 

Petrov је odgovor znaao da је Isus Hristos, Mesija, Bofiji 
obeeani Spasitelj. Petar је time rekao da је Gospod Isus 
veei od Jovana Кrstitelja, ili Ьilo kojeg proroka koji је 
ikada fiveo - on је, ustvari, Bog! 

Кakva hrabrost- rea da је njihov uatelj Sin Вofiji. Jesu 
li imali ikakve dokaze za to? Detektivi, podimo na posao! 
Postoji li ne!ito !ito su urenici videli ili tuli а moglo Ьi da 
poslufi kao dokaz da је Isus Sin Bofiji? (Ovo је vreme za 

dislatsiju. OhraЬri decu da razmiSljaju о dve prethodne 

pouke. Pomozi im da zakljuce kako cudesa koja је ciпio 

Gospod Isus pokazuju da је оп Sin Вofiji. Takode im pokaii 

da se пjegovo исепје razlikovalo od svakog drugog. Nikada 

пiko пiје ucio пе!tо takvo. Svi koji ga slu§a!e poverova§e da 

govori Boiije r�ci.) 

Dakle, imamo dokaz. Zapi!iimo ga. (Na komad hartije 

па рШ "Njegova cudesa", а па drugi "Njegovo исепје", 

priЬodi to па flaпelograf) Ali taj dokaz nije sam ро sebl 
dovoljan da Ьi ih uverio ili im pomogao da razumeju. 
Gospod Isus objasnio је to Petru: "Sam od sebe nisi mogao 
da shvatK Мој neЬeski Otac ti је objavio tu istinu." 

Tada zapovedi urenicima da nikom ne kazuju da је on 
Mesija. Gospod Isus је najverovatnije znao da Ьi ga neki 



ljudi hteli uciniti carem. A1i to nije bila namera njegova 
Оса. Prvo је morao umreti. 

То је hteo da objasni i svojim ueenicima. "Ја odlazim u 
Jerusalim", reee im. "Mnogo (:u pretrpeti od strane 
judejskih voda i sv�tenickih glavara. Na kraju ro Ьiti 
ubljen, i vaskrsnuti za tri dana." Ueenici to nisu mogli 
razumeti, а ni verovati da Ьi se Bofijem Sinu moglo 
dogoditi n�to takvo. Bilo је to nemoguoo. 

Scena2 

(Skloпi likove 157 i 158, ostavi Petra i lsusa.) 

Petar ga povuee nasamo i роСе da ga odvra(:a reCima: 
"ТеЬi se takvo �ta ne sme dogoditi!" Isus se okrenu Petru 
i reee: "Sotono, idi mi s ociju! Тvоје misli nisu Bofije, ve(: 
ljudske." 

Sada vi detektivi trebate jako da razmШljate. Petar је 
rekao da је Isus - Hristos. Svaki је Jevrej znao da је to ime 
Bofijeg pomazanika. U Starom zavetu Ьilo је napisano 
mnogo toga о Mesiji. Jedna od tih stvari је ta da је Воg 
rekao da оо Mesija da umre. Ove su reCi pre mnogo stotina 
godina zapisane u Starome zavetu: "Za na�e grehe 
probodo�e njega, za opaCine n�e njega satr�e ... Gospod 
је svalio па п ј Ьеzаkопје nas sviju" (lsaija 53,5 i 6). Mesija 
је trebao da umre za grehe Ijudi poput tеЬе i mene. Stoga, 
ako је Isus pravi "Hristos", treba da umre. Da 1i је doista 
umro? Da, umro је na krstu gde ga је Bog kaznio za n�e 
grehe. Evo паm ј о� dokaza. (Na drugi komad hartije пapiSi 

"Njegova smrt" i stavi to па taЬlu.) 

Ueenici su ј� uvek bili zbunjeni. Nisu uop§te razumeli 
§ta misli re(:i time da оо ustati od mrtvih. Razum� tek 
nakon §to se to desilo. Tada spozn�e da је пjegovo 
vaskrsenje dokaz da је Boziji Sin. (Napili "Njegovo 

vaskrseпje" па komad hartije i prilvrsti па taЫu.) 

Sest dana паkоп §to im је rekao te, tako t�ko razumljive 
stvari, pozove Petra, Jakova i Jovana da podu s пjim па 
visoku planinu. 

Scena 3 (sс епа plaпinskog vrha) 

(Umetni likove Hrista i uleпika, 3с -182 i 183.) 

Gospod Isus је hteo da razgovra sa svojim Ocem. Stoga 
se povukao sa svojim ueeпicima na usamljeпo mesto. 
Trojica ueenika behu umorni te odmah zaspa§e. Dok su 
oni spavali а Gospod Isus molio, dogodilo se ne�to cudno 
i predivno. (Zameпi 3с-183 sa 3с-184.) Dok se Gospod 
Isus molio preobrazi se i lice mu zasvetli. BiЬlija kafe da 
mu је licesjalo kao suпce, а haljine postale bele kao svetlo. 
Izgledalo је kao da slava koju је oduvek imao kod svog 
Оса, u Nebu, � ne mofe ostati sakriveпom. То је јо� 
jedan dokaz, је li tako? (Upili "Njegova slava" па hartijicu 
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i stavi па taЫu.) A1i Petar, Jakov i Jovan skoro propustШe 
sve to. Probu� se u posledпji eas. Каkо zadivljeni 
ostado�e kad ugleda§e svoga Gospoda. Stajao је pred 
пjima u svojoj пеЬеskој slavi! 

Sс епа 4 

(Skloni likove. Stavi likove Hrista, Шј е i Mojsija, 3с-185-

187, sa ulenicima, 3с-180, 188.) 

Odjednom se kraj Нrista stvome dva eoveka. 1 oni behu 
ogrnuti svetlom jer dod:o� izravno iz neba. Bili su to 
Mojsije i llija. Mojsije је umro pre nekih 1400 godiпa, а 
llija оtШао па NеЬо pre otprilike 800 godina. Mojsije је 
eovek kojemu је Воg dao deset zapovesti. Isus Hristos је 
Ьiо jedini koji ih је u potpunosti odr�o.llija је Ьiо prorok, 
а svi su proroci oeekivali dolazak Mesije. Mesija је do�o: 
Mojsije i Шја su znali da razgovaraju s njim. Govorili su о 

njegovoj smrti. Smrt Isusa Hrista bila је planirana cak pre 
stvaranja sveta. Culi smo voc da је to zapisaпo u Starom 
zavetu. Mojsije i llija su znali to. Takode su znali da је taj 
s kojim govore Qhe(:ani Hristos. Njegova smrt је, ustvari, 
dokaz za to (pokaii hartiju па kojoj to pile ). 

Ueenici su zaeudeno gledali i slu�ali. Petar nije mogao 
da cuti. Reee Gospodu Isusu: "Gospode, dobro је da 
ostanemo ovdje. Napravicu ovde tri �tora: јеdап tebl, 
јеdап Mojsiju, jedan Iliji." Reee to jer nije znao �ta Ьi 
drugo rekao. 

SeenaS 

(Stavi veliki oЬlak preko svih likova) 

Odjedпom ih prekrije svetao oblak iz kojeg se zatu glas: 
"Ovo је Sin moj, LjuЬljeпi moj, koga sam odabrao! Njega 
slШajte!" 

Bio је to glas Boga Оса. Кakav predivan dokaz. (Upili 

"Вoiiji glas" па hartiju i ucvrsti је). Trojica ueenika nikada 
to ne zabora�e. Bog је jasno rekao ko је Isus Hristos. 
Podsetio је Petra, Jakova i Jovana da se moraju pokoravati 
Gospodu Isusu Hristu. On mora Ьiti na prvome mestu. 
Mora da bude iznad svih drugih u njihovim fivotima. 

Do sada smo sakupili mnogo dokaza da је Isus - Нrist, 
Sin fivoga Воgа! Sta to znaCi za tvoj nvot? Воg ti је dao 
odgovor па to kad је progovorio iz oblaka - "Njega 
sl�jte!" Воg to kafe i danas svakome ko sl� ovu pouku. 

Ako se јо� nisi pouzdao u lsusa Hrista kao svog 
Spasitelja, poeni ga siШati i budi mu роsiШап tako da se 

odvratШ od svojih greha. Zamoli ga da te spasi, i tada pocni 
da zi� fivot posiШnosti Вogu. 

Ako voc jesi hr�(:aпin, роkШај saznati kako Bog zeli da 
fi� po�to zna� �ta u�i Biblija. I kada treb� izabrati 
izmedu опоgа �to kaZe Gospod Isus i �to kazu drugi, ti 



odaЬeri prvo . .ZЗSto? Zato jer је on ВoZiji Sinl То је ono 
�to је iz oblaka rekao Воg Otac. 

Каd to СШе urenici, padok niace i silno se prestr��e. 

Scena6 

(Skloni oЬlak i likove Зс-185 - 187. Umetni ucenike, 
Зс-182, sa Hristom, Зс -189.) 

Isus im se pribliZi, dotare ih se i rere: "Ustanite i nemojte 
da se Ьojite!" Oni podigok оо, ali ne vid� nikoga, osim 
Isusa samoga. 1 svetlosti је nestalo. 

Pogledaj samo koliko smo dokaza sakupilil Каdа im� 
tako mnogo dokaza tada mo� uamti ndto u vezi toga. 
Ako si ve� poverovao u Isusa Нrista i primio ga za 
Spasitelja, pokoravaj mu se gde god Ьiо. Makar te drugi 
navodili da а� ono �to on ne voli, ti mu se svejedno 
pokoravaj. Po�tuj ga iznad svih drugih. Opasna stvar је ne 
Ьiti poslШan nekome ko је velik poput ВoZijeg Sina. Ako 
odblje� da ga primi� za svoga Spasitelja tada si mu 
nepokoran. Nemoj to aniti, primi ga v� danas kao svog 
liCnog Spasitelja i j>OCni Ziveti Zivot u poslШnosti njemu. 

Pitanja 

1. "Sta Ыu ljudi, ko sam ја?" upita Gospod Isus urenike. 
Nabroji koga је spomenuo. 

(Jovan Кrstitelj, Лiја, Jeremija.) 

2. Koji је urenik odgovorio na pitanje: "Sta vi mislite, ko 
sam ja?" 

(Petar.) 

3. Sta је Petar odgovorio? 
("Тi si Hristos, Sin Zivoga Вogar) 

4. Koji su dokazi pokazali urenicima da је to istina? 
(Njegova cudesa i ueenje.) 

5. Каkо rere Isus, ko је Petru to otkrio? 
("Sam od sebe nisi mogao da shvatiS. Мој ti nebeski Otac 

otkri tu istinu. • ) 
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6. Koju је vamu stvar Isus poreo otkrivati urenicima 
nakon toga? 

(Da се umreti i vaskrsnuti nakon tri dana.) 

7. ZЬog rega је smrt Gospoda Isusa dokaz da је on 
Hristos? 

(U Starom zavetu је bilo zapisano da се umreti.) 

8. Koga је Gospod Isus poveo sa soЬom na goru? 
(Petra, Jakova i Jovana.) 

9. ZЬog rega su urenici skoro propustili neke uzbudljive 
stvari koje su se dogodile na gori? 

(Zaspali su.) 

10. Sta је Ьiо sjaj koji је isijavao iz Gospoda Isusa? 
(Njegova slava.) 

11. Koji јо� dokaz dob�e urenici na gori da је Isus ВoZiji 
Sin? 

(Вoliji glas koji rece: "Ovo је Sin тој, LjubljenL .. ") 
12. Sta moramo mi ciniti zЬog toga §to је Isus Sin ВoZiji? 
(Slusati ga.) 



Stibovi: 

Lekcija 16 

Isceljenje gubavca 

Matej 8,1-4; Marko 1,40-45; Luka 
5,12-14; Tre6i Mojsijeva 13,1-46. 

Centralna istina: Gospod Isus Нristos te mo�e ocistiti 
odgreha 

Primena: NesiJUeni: Dodi k njemu da te ocisti 

Potetak: Која је najgora Ьolest od koje si ikada 
Ьolovao? 

Razvoj dogadaja: 1. Covek otkriva da је Ьolestan 

Vrbunac: 

Zaklju�k: 

2. Odlazi svclteniku 
3. Progl�en "n�istim" CIN 
4. NapШta porodicu CIN 
5. Zivi tШnim, usamljenim fivotom 
CIN 
6. Cuje za Isusa CI 
7. Dolazi u grad 
8. Ка�е Isusu: "Ako hoed, mozcl me 
ocistiti" CIS 
9. Gospod Isus: "Hoeu, o�isti se!" 
10. Cist! CIN 
11. Odlazi svclteniku 
12. Vraea se kua CIN 

РоmоСпа sredstva: Koristi se crtefum hrama i grada s 
likovima Зс-190 - 197. 
Ako ZeliS da prikaZeS gubavca i zenu 
u njihovoj kua, odaЬeri odgovarajuci 
lik za njegovu tenu i postavi ih u sliku 
koja prikazuje unutr�njost. 
Pripremi tri natpisa: "guhavost", "�ist" 
i "n�ist". 

Stih za pamcenje: "Кrv IsusaНrista, njegova Sina, Шti nas 
od svakoga greha" (1 Jovanova 1,7). 

Која је najgora bolest koju si ikada imao? (Dopusti deci 
da govore о svojim iskustvima s bolescu.) 

U ЬiЬlijsko је doba postojala jedna Ьolest od koje su 
ljudi strahovito strepili. Zvala se "gubavost" (stavi natpis 
na taЬlu). Ljudi koji Ьi oЬoleli od nje na svojoj Ьi kon 
pron�li bele, ljuskave kraste. Кasnije Ьi mogli da im 
otpadnu prsti nogu i ruku. RazmШljajte kako su se mogli 
ose6iti gubavci u doba kad је Gospod Isus ziveo na zemlji. 

Scena 1 (unutraJnjost) 

(Umetni lik guЬavca, Зс-180. Odaberi lik koji се da 

predstavlja njegovu zenu, ako zelil da i пји prikaZes.) 
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Covek razOCэrana izgleda vratio se kuci. Ugledawi ga 
takvoga tena se upitala �ta li је moglo da mu se dogodi. 
�to moj muz izgleda tako razOCзran? Da је i pokШala 
pogoditi �ta је razlog tome, nikada se ne Ьi dosetila �ta је, 
i da је to tako lo�e. 

"Bojim se, draga zeno, da imam lo�e vesti za tebe. 
Skrivao sam to nadajuci se da grclim. Ali sada ti moram 
rea." Odmaknuo se od nje. MoZda јој је pokazao Ьolesno 
mesto na nozi ili nekom drugom delu tela. "Pogledaj. 
МisliS li i ti da је to ... " 

"Oh, ne! То ne mote da bude istina! Misl� li da је guba ?" 
"Jedini na�in da to saznamo је da pitamo svcltenika. 

Ako on kaZe da је guba onda је to tako." 
Jadna rena! Veoma dobro је znala �ta ее da se dogodi, 

а to је Ьilo tako grozno da nije htela ni da misli о tome. 
Svcltenik koji vodi ljude u oЬo!avanju Воgа pregledaee 
sumnjivo mesto i moZda ее odmah utvrditi da је guba. 
MoZda neee Ьiti siguran ра ее odrediti da se oovek odvoji 
na sedam dana i onda ponovo dode na proveru. Ako se 
Ьolesno mesto ne povure, odvojiee ga za narednih sedam 
dana i ponovno pregledati. Verujem da zn� !ta znaa Ьiti 
odvojen. Ponekad to zovemo izolacija. Niko ne mo�e 
posetiti bolesnika da se ne Ьi zarazio. Ako Ьolesno mesto 
nestane, svcltenik ее da ga proglasi "asti.m". Ako se 
bolesno mesto pro�iri, sve�tenik се da ga proglasi 
"n�istim" (Тre6i Mojsijeva 13,21-36). 

"Nikome neeemo da katemo о tome", dogovor� se 
rovek i njegova tena, ali је on znao da ее morati da pokare 
Ьolesno mesto svclteniku. 

Scena 2 (hram) 

(Umetni svestenika i gubavca, likovi Зс-190, 191.) 

Mote Ьiti da је drugoga dana ot�ao k svclteniku. Da si 
mogao Ьiti tamo mogao Ьi ga �uti kako sam seЬi kaze: 
"Nisam ni sanjao da se to meni mote dogoditi, releo Ьih 
da sam mrtav. Guba је nclto najgore �ta me moglo 
zadesiti." 

Ako је oti�ao u hram, k svclteniku, moZda је mislio: 
"Ako imam gubu nikada � neeu smeti da dod:em u 
hram." То је Ьila jedna od zabrani za n�iste osobe. Sve 
dok је n�ist nije mu dozvoljeno da dolazi na posebno 
mesto gde se obo!ava Bog. А gubavac Ьi ostajao necrst do 
smrti! 

Pretpostavimo da motemo pratiti ooveka dok је kod 
svcltenika. Pa!ljivo posmatra on sve�tenika dok ovaj 
razgleda sumnjivo mesto. Sta ее rea? Da, svdtenik zna da 



је to guba. "Noostl" povioo svcltenik. "Тi si neast!" 

Na neki naan si i ti poput tog gubavca. Nclto nije u redu 
s toЬom. о ne, nisi ti Ьolestan, ali si neeist, neeist pred 

Bogom. То znaCi da је za Boga tvoj Zivot "prljav" ili neeist. 
MoZda si sada zbunjen ... 

Da 1i si se ikada tukao s bratom? Воg to ne voli-za njega 
је to "prljavo" ili neasto. Da li si ikada prepisivao test? Воg 
ne voli ni to. MoZda si slagao majci. Rekao si: "Ne ose6lm 
se dobro." Inaoo ti је bilo dobro ali ti se nije Blo u Skolu. 
LaZi smatra Bog neeim I�im. neispravnim i neeistim. On 
nam zapoveda: "Ne svedoCi lamo" - !Jto zna�i da nelaremo. 
Svi mi �inimo te krive stvari. BiЬlija kaze: "Таkо svi 

postasmo neCisti ... " (lsaija 64,5). Каd Воg pogleda tvoj 
zivot i vidi sebl�nost, lo!Je pona!Janje, lazi, varanje, 
tumjave ... tada kaze za tebe da si "neeist", isto kao �to је 
svcltenik rekao za gubavca. 

Scena3 
(Umetni loveka Зс-190.) 

Каkо је blo tufan taj oovek po�to је oti!Jao od svcltenika. 
RazmBljao је о stvarima koje odsad sme i koje ne sme da 
radi. 

Morat ее da nosi staru, poderanu odeeu. Neee smeti 
�ljati ni !JBati kosu. Donji deo lica i gomju usnu moraee 
da ima pokrivenu. 

(Na taj ее naan svako odmah znati da је on gubavac.) 
Moraee da napusti svoju porodicu i Zivi sam izvan grada, 
ili sa drugim gubavcima. 1, �to је najneugodnije od svega, 

Cim ugleda nekoga moraee da vioo: "Noost, neast!" 
Neee smeti da dolazi na pijacu kupovati Ш prodavati. 

Niti ее moci da radi s drugim ljudima i zaraduje novac za 
svoju porodicu. Neee smeti da odlazi na ЬogosluZeпje u 
hram, Ш onde gde se skupljaju ljudi za velike praznike. 
Vi� nije mogao da bude muf svojoj reni, ni otac svojoj 

deci. 

Dan kad је napustio dom Ьiо је posebno tufan. Mobl 
li da zamislB te trenutke? Каkо mu је tclko Ьilo kazati: 
"ZЬogom". Zena i deca su verovatno obeeali da ее da ga 
posetuju, Ш donose jelo. Od tog dana ра nadalje blee 

odvojen od svoje porodice - sve to zЬog gube. 

ZЬog svega lo�eg �to Cinimo, Biblija to naziva grehom, 

mi smo odvojeni od Воgа. BiЬlija kafe da је Воg svet. То 

је upravo suprotno "neCistom". Воg је �ist i dobar, sve �ta 
Cini је ispravno. On nikada ne mofe dopustiti da mu se 

priЬliZi neko ili ndto grdno, ili neCisto. U BiЬliji је opisan 

jedan oovek koji је video kako је Bog Cist i dobar. On је 
povikao: "NeCist sam" (lsaija 6). Znao је da sa svim svojim 
gresima neee nikada moCi da bude s Вogom; Isto је i s 
toЬom: ako tvoj Zivot ostane neeist i prljav, nikada n� 

moCi da budd s Вogom. Zauvek �Ьiti odvojen od njega. 
То је nclto najgore �ta ti se ikad mofe desiti. Каkо је to 
falosno! Каkо је to bilo Zalosno za jadnog gubavca. 

�ena 4 (napolju) 

(Umetni gubavca, lik Зс-193 pod drvetom, Зс-192.) 

Bio је tako usamljen Ьеz svoje porodice, daleko od 
grada. Cesto se podseeao na pro�lost, sretne dane koje је 
proZiveo, ali nikada � ... 

Bilo mu је ufasno �to mora da vioo: "NeCist! NeCist! Cim 
se neko pojavi. Вedno se ose6lo vid�i kako se ljudi 
sklanjaju pred njime. Niko ga se nije hteo dotaCi. MoZda 

је �k porelio da umre �to pre. 

Zar niko ne moze da mu pomogne? Ne. U to vreme 

lekari su Ьili nemotni pred guЬom. Naravno, ni on sam 
seЬi nije mogao pomoci. Pranje, posebna ishrana, vezbe -
nВta ne Ьi moglo da izloo tu zastra�uju61 Ьolest. 

Tako је i s tvojim gresima. NBta �to u�inB ne more da 
ukloni tvoje grehe i uCini te �istim pred Вogom. Mobl da 
роtша� s molitvom, odlascima u crkvu, da budd dobar, 
ali te nВta od toga neee u�initi �istim pred Вogom. Ја ne 
mogu da oCistim tvoj Zivot, ni tvoji roditelji to ne mogu. 
Ustvari, niko koga poznajd ne more da ukloni tvoje 
grehe. То је veoma velik proЫem - velik poput 
gubavrevog. 
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�ena5 
(Dodaj delaka, lik Зс-194.) 

Gubavcu је Ьilo tdko saznavati novosti о onome �ta se 

ddava u gradovima i selima. Ali jednog је dana �uo vest 
koja mu је donela tra�k nade. Bila је to novost о nekom 
ooveku koji је Cinio �udesa, i mnogo pou�vao. Doznao је 
da mu је ime Isus. Iscelio је veoma Ьolesne ljude, ра i 

paralizovane. 

Gubavac је imao na raspolaganju mnogo vremena da 
razmBlja о tome �ta је �uo. Mora da је taj oovek neko 
poseban. Samo Воg ima takvu moc. "Тај oovek, Isus, је 
moja jedina nada", mislio је. 

Gospod Isus је i tvoja jedina nada. On jedini more da 

oCisti tvoj Zivot. On је jedini ВoZiji Sin. Oduvek је ziveo 
sa svojim Ocem. Tada је na prvi Вozic postao oovekom i 

poreo Ziveti na zemlji. On nikada, hd nikada, nije zgrdio. 
Njegov је Zivot Ьiо Cist i neporo�n. Ali је on ljublo ljude 
poput nas, ljude koji su uCinili toliko lo�ih stvari, tako nas 
је ljublo da је umro za nas. Jedini na�in kako Ьismo Ьili 
o�ВCeni је da ВoZiji jedini Sin umre i prolije svoju krv. 
"Кrv Isusa Hrista, njegova Sina, eisti nas od svakoga greha" 

(1 Jovanova 1,7). 
Da је mrtav On ne Ьi mogao da o�isti tvoj zivot. No on 



је fiv. On te mow oastiti. Gubavac је fudeo da bude 
ОСШеn od guЬe. Ali, hore li ikada da sretne toga ooveka, 
Isusa? 

Jednog uzbudljivog dana neko mu је doviknuo: "Onaj 
Isus је u gradu!" 

"Moram ga videti", mislio је gubavac. "Ali ја ne smem da 
udem u grad." No nije se dugo dvoumio. 

Odlu�o је da pode. Verovatno је, ulazea u grad, vikao: 
"NeШt! Nocistl" Мо� li da zamislm kako su ljudi Ьefali 
u svim smerovima. Вojali se i samog dodira njegove 
haljine. 

Scena 6 
(Umetni mnostvo и pozadini, Зс -162, dodaj /susa, Зс -195, 

gubavca, Зс -196 i decaka, Зс -194.) 

Ali jedna osoba ne роЬеrе pred njim. То је Ьiо Gospod 
Isus Hristos, Вofiji jedini Sin. Gubavac se baci ni�ce pred 
njega. "Gospode, ako hotd mo� me ozdraviti", reCe 
Gospodu. Gubavac је verovao da ga Isus Hristos more da 
ga ocisti. Morao је da dode k njemu i upita ga hore li mu 
to u�iti. Isto vali i za tеЬе. Verujel li da te Isus Нristos 
more oastiti? Zelm li ti zaista da budel Cist? Tada dodi ka 
Gospodu Isusu. Ne mo� da ga vidi§ i dotrcm k njemu. 
Ali, ako ti је srce iskreno reci mu da verujel da te moze 
OCistiti. Tako se dolazi k njemu. Ako ne razumel potpuno 
kako se dolazi k njemu, tada posle lekcije dodi da 
porazgovam sa mnom. (Ucitelju, odredi mesto.) Bioo mi 
drago ako mogu, uz pomoe Biblije, da ti objasnim kako da 
dodel Gospodu Isusu. 

Gubavac mu pride i zamoli da bude Cist. Sta Се da u� 
Gospod Isus? Ljudi koji to gleda§e verovatno ostado�e Ьеz 
daha kad Isus isprun ruku i dotaknu nocistog gubavca. 

"Hoeu. Ozdravi!" reCe mu. 
Toga trenutka guba napusti ooveka. Nestado§e rane i 

kraste. Nestale su! Sve је nestalo! 
Tako more da bude i s tvojim gresima. V � danas mogu 

svi da nestanu. Ako samo � Gospodu otprilike ovako: 
"Dragi Gospode Isuse, ја znam da moj fivot nije Cist -
zaista mi је fao. Hvala ti §to si umro i dao svoju krv da Ьi 
me ocistio. Molim te, oasti me od greha." U BiЬliji kare 
Bog: "Кrv Isusa Нrista, njegova Sina, Cisti nas od svakoga 
greha." v � danas mo� da budel ast • kao §to је Ьiо 
gubavac. 

"Idi pokafi se svelteniku", rekao је Gospod Isus ooveku. 
Ovaj put nije odlazio svelteniku u tuzi i Ьolu! Bio је 
radostan! 

Scena 7 (hram) 

(Umetni svestenika i coveka, likovi Зс -191 i 197.) 

Sveltenik ga је morao pregledati vrlo pa!ljivo. Tada ga 
је proglasio Cistim. Mora da se &>vek �о predivno na 
putu kuCi. Nikada neee da zaЬoravi dan kada је do§ao k 
Gospodu Isusu Нristu. Sada је Ьiо Cist. 

Sta је s tvojim fivotom? Која te roc najЬolje opisuje: 
"Cist" Ш "neШt"? (Primeni natpise.) Каkо је glupo imati 
nocist zivot i zauvek Ьiti odvojen od Boga. Dodi k 
Gospodu Isusu, sada, i zamoli ga da te oasti. 

MoZda Се§ hteti da koristm sledeee za poslednji deo 
lekcije: 

(Umetni guЬavce i Hrista, Зс-198 i 199.) 

BiЬlija spominje јо� jedan dogadaj kad su neki gubavci 
sreli Gospoda Isusa. Tom prilikom mu se nisu priЬliZavali. 
Vikali su izdaleka: "Gospode Isuse, smiluj nam se!" Nije 
ih odЬio. "ldite i pokafite se svelteniku!" rekao im је. 

(Skloni gubavce.) 

Posl� ga i odok se pokazati svelteniku. Каkо su 
odlazili primetme da su VeC ocmeeni od guЬe. Mobla је to 
Ьilo zЬog uzbudenja, ali devetorica od njih se ne vrate da 
mu zahvale. Samo ј е  jedan do�ao da izrazi svoju 
zahvalnost. On је hvalio Gospoda iz svega glasa, kare 
Biblija, i Ьасiо se niCice pred Gospoda Isusa zahvaljujuCi 
mu. 

(Umetni lik Hrista i zahvalnog gubavca, Зс -195 i 200.) 

Mislm li da је Gospod Isus Ьiо razoCaran �to se ostali 
nisu vratili da mu zahvale? "Nije li bilo deset ljudi §to s 
OCisti§e?" upita. "Gde su ostala devetorica? Zar se samo 
jedan vratio da zahvali?" 
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Sada eemo odvojiti vreme u kojem mo!ete zahvaliti 
Gospodu ako vas је oastio. Glasno mu zahvalite. 

Pitanja 
1. Каkо se zvala Ьolest koja је anila ljude "nocistim"? 
(Guba) 

2. Ко је pro�avao ljude neШtima? 
(Sveitenik) 

3. Nabroji neke stvari koje gubavac nije smeo da �ini. 
(Dolaziti и hram, iiveti sa svojom porodicom, dolaziti па 

pijacu. .. ) 

4. Zbog ooga је greh poput guЬe? 
(Zbog greha smo necisti pred Bogom, odvaja nas od 

njega.) 

5. Koliko mnogo ljudi su grelnici? 
(Svi) 



6. ZЬog rega se gubavac рОСе<> nadati? 
(Cuo је za lsusa.) 

7. ZЬog rega је Isus Hristos jedina nada za gr�nike? 
(Оп је Вofiji Sin i umro је davsi svoju krv za oeiScenje 

greha.) 

8. Sta је rekao gubavac susrewi Gospoda Isusa? 
(" Ako hoees, moies те oeistiti. 11) 
9. Sta је Gospod Isus uruuo i rekao? 
(Dotaknuo је guЬavca i rekao: "Носи, oeisti se!") 

10. Каkо mobl da bud� оШ"ееn od svih svojih greha? 
(Dodi ka Gospodu Isusu i zamoli ga da te olistL) 

11. Sta је rekao sv�tenik kad је rovek ponovo dШао k 
njemu? 

("Cist!"J 

12. ВiЬlija ka�e: "Кrv, Isusa Кrista, njegova Sina, �isti 
nas od ... " koliko greha? 

(Svih) 
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Lekcija 17 

Bogati mladic 

Stihovi: Matej 19,16-26; 
Marko 10, 17-27; 
Luka 18,18-27. 

Centralna istina: Vetni Zivot је Boziji dar kroz Isusa 
Hrista 

Primena Nespa�eni: Primi dar veaюga Zivota 

Sadriaj lekcije: 

Pocetak: Svada u Melitinoj porodici 

Razvoj dogadaja: 1. Bogati mladic dolazi Gospodu 
Isusu 

Zakljuaak: 

2. Кlere pred njega 
З. Pita: nsta moram utiniti da dobljem 
vetni zivot?n CI 
4. Isus odgovara: nvr�i zapovedi!nCIN 
5. Mladic: nlzvr�io sam. n 
6. Isus: nProdaj sve �ta ima�!n 
7. Mladic se udalji Zзlostan CIN 
8. Isus: nLa�e ее kamila proci kroz 
iglene Шi nego bogata� uci u carstvo 
nebesko. n CIN 
9. Utenici: npa ko se onda moze 
spasiti?n 
10. Isus: ns Bogom је sve moguee!n 
CIN 

Pomoena sredstva: Koristi likove Зс-201 - 206. Mogu da 
se upotrebe likovi Hrista iz pouke 15 
i 16, Зс-189 i 199. U Sceni 4 koristi 
iglu. Napravi i mali lik koji ее da 
predstavlja tebe. 

Stih za pamcenje: nJer plata za greh је smrt, а dar Boziji 
је zivot vetni u Hristu Isusu, Gospodu 
na�emun (Rimljanima 6,23). 

Sudelovanje 

u�enika: Neka retvero dece sudeluje u uvodu. 

Slu�ajte! Jeste li tuli tu buku? Као da se nclto razbllo. 
Neko је bacio tanjir na pod! 1 ... izgleda da se u Melitinoj 
porodici nclto svadaju. 

(Ucitelju, ispiSi sledeca cetiri odeljka i daj ih deci. Odredi 

decu koja се da proeitaju tekst kad prozoves osobu koju се 

da predstavlja odretieno dete.) 

1. (Маmа) Oh, Melita! Каkо si mogla to da uan�? То је 

Ьiо vredan tanjir. Ne Ьi li mogla da budcl 

opreznija? 

2. (Мelita) Mama, nisam htela to da uradim. Jovica me 

zafrkavao. On је kriv �to је tanjir рао. 

З. (Jovica) Ali, mama, ра to nije Ьiо novi tanjir. 

4. (Таtа) Тај је tanjir Ьiо veoma vredan. Bio је to tanjir 

moje bake. Vi deca ne shvatate koliko mami i 

meni vrede takve stvari. 

Nekome је nclto veoma vredno. Drugome је vredno 
nclto drugo. Sta је za tеЬе najvrednije na svetu? Је li ovo 
tclko pitanje? 

Isus је testo puta poticao ljude da razmi�ljaju о tom 
pitanju. 

Scena 1 (napolju) 
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(Umetni lik bogatog mladiCa, Зс -201, i Hrista, Зс -199.) 

Jednog је dana neki mlad oovek morao mnogo da 
razm�lja. Sve је porelo kad је susreo Gospoda Isusa. 
Mora da su urenici Ьili iznenadeni jer је taj mladic Ьiо 
veoma bogat i uvazen. Izgleda da је osim toga Ьiо i 
upravitelj sinagoge, mesta gde su se Jevreji klanjali Bogu. 
Bogati i uvazeni ljudi poput ovog mladiea se ne sreeu 
pretesto na ulici. Urenike ј о� vi�e iznenadi kad ga vide�e 
da klea pred njihovim Gospodom. (Zameni Зс -201 sa 

202). Prekinu�e razgovor i pazljivo gleda�e i slШak Sta 
zeli mladic? 

Scena 2 
(Skloni lik 199. Umetni likove Зс -189, 203 i 204, Hrista i 

ucenike.) 

Mladic upita Hrista: nutitelju, �ta moram tiniti da 
dobljem zivot vetni?n 

Кakvo vamo pitanje! Тај mladic је hteo da sazna kako 
moze postati Boziji i imati sigurnost da ее zauvek da zivi 
s Bogom. 

Ali jedan upravitelj sinagoge, tako poboZзn oovek, Ьi 
morao da pripada Вogu i bude siguran da ide u nеЬо. Ali 
ne! - taj је mladic znao da nema vetni zivot. Biti religiozan, 
роЬоZзn, nikome ne donosi vetni Zivot. Mladic је Ьiо 
bogat, ali novcem nije mogao da kupi vetnost. Imati vetni 
zivot је najvamija stvar u zivotu, jer bez toga neecl moci 
da zim s Bogom u Nebu. 



Мladic је znao kako је to vamo. Zbog toga је i do�ao ka 
Gospodu Isusu s tim pitanjem. Gospod Isus mu odgovori: 
"�to те zov� dobrim? Samo је jedan Dobri, Bog." Hteo 
је, naime, da shvati da је on, Gospod lsus, istinski Bog. On 
је Ьiо Savr�eni. Gospod Isus је znao da mladic ne razume 
kako su dobri On i njegov Otac. Da је razumeo, shvatio Ьi 
da on sam uop�te nije dobar. 

Sledece �ta је Gospod Isus rekao verovatno је 
iznenadilo urenike: "Zna� zapovedi: 'Ne ublj! Ne tini 
preljuЬe! Ne ukradi! Ne svedOCi laZilo! Ne varaj! Po�tuj 
оса i majku!" Da li је Gospod Isus mislio da se vclenjem 
svih BoZijih zapovedi more doЬiti vetni Zivot? То је ono 
�to rere! Ako celi dan odrzB sve Bozije zapovedi, svaki 
dan, od dana rodenja ра do dana smrti, tada Ccl da im� 
vemi Zivot i da poloZi� test. Ali ako samo jednom slaz�. 
pogr�io si. Ako samo jednom ima� zle misli, pogr�io si ... 
ili samo jednom ne poslu�� roditelje ... ili prevari� ... ili se 
razljutB. Svi smo mi pogr�ili, nije li tako? BiЬlija kaze: 
"Ne, nema ni jednoga koji tini dobro" (Rimljanima 3,12). 
Niko na celome svetu, ра ni ovde medu nama, nije 
dovoljno dobar. Ti nisi dovoljno dobar da Ьi zadoЬio vetni 
Zivot vcleei ВoZije zapovedi. Mladi bogat�. takode, nije 
Ьiо dovoljno dobar, ali је mislio da jeste! 

"Utitelju, sve sam to drfao od svoje mladosti", rere 
mladic Gospodu Isusu. "Ali mi јо� uvek n�to nedostaje." 
Izgleda da nije razumeo kako su tak i krive misli 
neposlmnost Вozijim zapovedima. Nije znao da је jedini 
oovek koji је u potpunosti odrfao Boziji zakon, taj s kojim 
razgovara, Isus Hristos. 

Gospod Isus nije izguЬio strpljenje s njime. Biblija kare 
da ga pogleda i zavole. Rere mu: "Jedno ti nedostaje: 
Hajde prodaj sve �ta im�. daj to siromasima i imaecl Ьlago 
na nebu! Onda dodi i sledi me!" 

Odjednom se pred mladieem srШio sav njegov svet! 
"Prodati sve �ta imam?" - nije mogao da veruje. Imao је 
velik imetak. Hteo је sve zadrfati. Nije hteo da ostane Ьеz 
svog novca. Bio је to njegov novac i on је hteo da ga zadrzi. 
Gospod Isus је znao da је novac najvaznija stvar u 
njegovom Zivotu. Воg zapoveda da On treba da bude na 
prvom mestu: "LjuЬi Gospoda Boga svojega svim srcem 
svojim, i ljuЬi svoga ЬliZiljega ... " Mladic је svoj novac voleo 
vi�e od Воgа. Voleo је svoj novac vi�e no druge ljude. Nije 
se pokoravao Вozijim zapovedima. 

Ako hoee doЬiti vetni Zivot tada Bog mora da bude na 
prvom mestu. ,U njegovoj se unutr�njosti vodila ЬоrЬа. 
Hteo је imati vetni zivot. Voleo је svoj novac. Sta је Ьilo 
vaznije? 
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Scena 3 

(Zameni Зс -202 sa Зс -205, razoearani mladiC.) 

Mladieevo se lice promenilo. Postalo је veoma tuZilo. 
Okrenu se i ode od Gospoda Isusa. (Zameni Зс-202 sa 

Зс -205.) Sta mu је Ьilo vaZilije - novac ili vetni Zivot? 
(Dopusti da deca odgovore.) 

Da li ti је vaZilo da pripad� Вogu i bud� spreman za 
nebo? MoZda uop�te ne brin� о tome. Каkо је to jadno i 
nerazumno! Mozda zelB vetni Zivot ali zn� da Ccl da 
izgubB najboljeg prijatelja ako postan� hmeaninom. 
Pred tobom је tefak izЬor. Ili moZda zn� da u tvom Zivotu 
postoje neke stvari koje su ti vaZilije od Воgа. Jesi li voljan 
da Bog postane prvi u tvome Zivotu? U teЬi se vodi t�ka 
borba. Nemoj potiniti istu pogr�ku kao i taj jadni, Ьogati 
mladic koji se okrenuo i napustio Isusa Hrista, Onoga koji 
more dati vetni Zivot. 

Scena4 

(Skloni Зс -205, mladica, zameni 189 sa 206, likom 
Hrista.) 

Gospod Isus se rafalostio. Okrenu se svojim urenicima 
i rere im: "Каkо је te�ko bogata�ima uci u carstvo 
nebesko." Gospod Isus је znao da mnogi Ьogati ljudi vole 
svoj novac i stvari koje kupuju, i misle da је to sve �ta im 
treba. Јо� је rekao: "La�e је kamili proei kroz iglene u�i 
nego bogata�u uci u carstvo ВoZije!" (Ucitelju, pokafi iglu.) 

Mislite li da kamila moze proci kroz u�i ove igle? 
Nemoguee је. То upravo pomisШe i urenici. 

Bili su potreseni ра upi�e: "Ра ko onda more da se 
spase?" 

On im odgovori: "Ljudima је to nemoguee", nijedan 
oovek, detak ili devojtica ne mogu doЬiti vetni Zivot time 
�to ее da budu dobri. Niti ga ne mogu kupiti novcem. 
Nijedna osoba ne more da ti ga da: ni mama, ni tata, ni 
propovednik. No, Gospod Isus nije јо� zavclio: "Ljudima 
је to nemoguee, ali nije Bogu!" Da, i Ьoga�i mogu Ьiti 
sp�eni, Bog to moze da utini! On је isplanirao da kupi 
vetni Zivot za nas. On ga nije kupio novcem, vee svojim 
vlastitim Sinom. Каd је Isus Нristos umirao na krstu, 
plaeao је vetni zivot za ljude, i tebe i mene. Njegovo 
vaskrsenje је bilo dokaz da је cena koju је platio, dovoljna. 
Кroz njega i ti mo� da ima� vetni Zivot. BiЬlija kare: 
"Vetni zivot је dar Boziji kroz lsusa Hrista, na�eg 
Gospoda" (Rimljanima 6,23). 

Ako ti neko pruzi dar (utitelju, prikaZi to koristeei mali 
dar), �to ti treba da utinB? Da, primi� ga i zahvalB se. Ne 
pla� za nj, niti ne mor� da ga zaradB. Dar vetnoga 
zivota prima� kad se pouzda� u Isusa Hrista kao svog 
Spasitelja. 



Scena S 

(Skloni ucenike. Nacini lik koji се da predstavlja tebe i 

stavi ga desno kraj Hristova lika.) 

РоkШај da zamisШ sеЬе ma mestu Ьogatog mladiea. Bi 
li ti oti!ao bez vemog Zivota jer ne rеШ da sledi! Isusa 
Hrista i im� ga na prvom mestu u svom Zivotu? 

MoZda је tvoj prijatelj na prvom mestu. 
Ili је to n�to lo§e s ame ne reli! da prekin�? 
Ili је to samo strah da re ti se drugi smejati? 
Mobla moz� da � sa svom iskreno��u: "Pripadati 

Вogu i Ьiti spreman za NеЬо је vamije nego Ьilo koji od 
tih razloga." Tada kaZi to Gospodu Isusu. Reci mu da ti је 
fao zЬog tvojih greha. Zahvali mu �to је umro da Ьi kupio 
vemi Zivot za tеЬе. Pouzdaj se u njega kao svog Spasitelja. 
Tada � da im� vemi Zivot. "Dar BoZiji је ve�ni Zivot kroz 
Isusa Hrista, na�eg Gospoda." 

Pitanja 
1. Кakav oovek је do�ao ka Gospodu Isusu? 
(Bogati mladiC.) 

2. Sta је upitao? 
(Sta moram ciniti da imam iivot vecni?) 

3. Sta је vemi Zivot? 
(Pripadati Воgи i znati da сеЈ zauvek biti s njime.) 

4. Koji �udan odgovor mu је dao Isus? 
(Vrsi zapovedi.) 

5. Каkо treb� vcliti zapovedi da Ьi imao v�ni Zivot? 
(U potpunosti.) 

6. Koliko је Ijudi to uanilo? 
(Samo Jsus Hristos.) 

7. Sta је mladi� voleo vi!e od v�nog zivota? 
(Svoj novac.) 

8. Каkо se oseeao napusti�i Isusa Hrista? 
(Bio је шiап.) 

9. Која od sled�ih izjava opisuje �ta је v�ni Zivot: 
а/ n�to �to zaradi! 
Ь/ n�to �to doblj� 
с/ n�to za �to plati! 
(Ь/ nesto sto dobijes.) 

10. Koliku cenu је platio Bog da Ьismo mi mogli imati 
vemi Zivot? 

(Svoga Sina.) 
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Pouka 18 

Zakej srece Hrista 

Stihovi: 

Centralna istina: 

Primena 

Saddaj lekcije: 

Pocetak: 

Razvoj dogadaja: 

Vrhunac: 

Zakljuatk: 

Luka 19,1-10. 

Gospod Isus је do�ao da pronade i 
spasi izguЬljene. 

Nespa�ni: Каd poveruj� u Нrista 
Ьi� s�n 

"Ako Zivffi pod rimskom vlasti ... • 

1. Opbli Zakeja CIN 
2. Isus dolazi u Jerihon 
3. Zakej ga feli videti ali mu ne uspeva 
4. Zakej pokШava da pronade r�enje 
CI 
5. Penje se na drvo 
6. Isus se zaustavlja i poziva ga CI 
7. Zakej silazi 
8. Odlaze zajedno u Zakejev dom 
9. Ljudi mrmljaju CI 
10.  Zakej : "Da�u siromasima!" ,  
"Vrati�!" CIN 
11. Gospod: "Doolo је spasenje" 
12. "Sin oov�iji d003o је da traZi i 
spasi �to је izguЬljeno." CIN 

Pomoena sredstva: Koristi prikaze unutr�njih, vanjskih 
i scena ulice sa likovima Зс-207 - 214, 

3с-157, 160, 163, 165, 188, 192 А i В, 
197, 199 i 204. 

Stih za pam&nje: "Da, Sin oovЮji do�o је da trazi i 
spasi �to је izguЫjeno" (Luka 19,10). 

Scena 1 (ravna pozadina) 

(Umetni lik Zakeja, Зс -207 i coveka koji placa carinu, 
197.) 

"Zivffi pod rimskom vl��u i mor� da pla�� poreze koje 
su nametnuli!" 

Porezni obaveznik baci novac na sto. "Evo ti! Ne znam 
zbogooga moramo da pla�mo tako mnogo. Mrzimrimske 
vlasti!" Каkо је izlazio iz carinamice, carinik ga fu kako 
mrmlja: "Mrzim i tеЬе." (Skloni lik Зс -197.) 

Carinik se nasmeje sam seЬi. Odvoji n�to novca na 
stranu, mrmljajua: "Ovo re da bude moje. Rimske vlasti 
nere nikad da saznaju." Njegove poblepne OCi zasvetlШe. 
Tog је dana skupio mnogo novca. 
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Zakej је Zurio kroz Jerihonske ulice prema svojoj kua, 
prolazea kraj predivnih palmi i vrtova ruZa.. Вdе Ьogat i 
uvзZen ali mu se nitko putem ne nasmeja niti nazdravi 
"dobar dan". Neki Cak okrenШe svoje glave na drugu 
stranu. Niko nije hteo Ьiti prijatelj cariniku, prevarantu. 
On је роkШао da ne brine zЬog toga. "Nikoga ја ne 
trebam", rere sam seЬi. 

Ako Ьi putem sreo prosjaka, pozurio Ьi kraj njega 
mislea: "Ја radim za svoj novac, neka i drugi rade." 

Stigawi kua otvori vrata divnog doma. Pravo mesto za 
jednog carini�kog star�inu. lzgledalo је da ima sve. No је 
li doista imao sve? 

Bio је on samo seЬiCan i poblepan prevarant. T�ko da 
је imao ikakve prijatelje. 1 �to је bilo najgore, Bog nije Ьiо 
njegov prijatelj. Sve looe �ta је radio u zivotu odvajalo ga 
је od Boga. Biblija to naziva: "Ьiti izguЬljen". BiЬiija kare: 
"Poput ovaca svi smo lutali" (lsaija 53,6) - svi smo 
izguЬljeni. То ukljufuje i tеЬе. Ti nisi lo� poput tog 
carinika, ali Воg nije zadovoljan ni s toЬom. Nisi dШао 
kad te mama zvala na ruCak. Bog kare: "Po�tuj svoje 
roditelje", ali ti to ne �ini�. Jesi li mobla ukrao novac 
roditeljima ili starijem bratu? Bog kare: "Ne ukradi!" 
Тu� se s bratom - ne voli� ga kao �to volbl sebe, а to Bog 
reli od tеЬе. Da, tvoj Zivot је pun lo�ih i krivih stvari. �ао 
si s pravoga puta, Ь� kako to kare Biblija. Otpao si od 
Воgа kao i taj carini&i star�ina. Ali izgleda da njcga to 
nije pr� brinulo - bilo је dobro imati mnogo novaca. 

Scena 2 (scena ulice) 

(Umetni mnostvo, likovi Зc-157, 188, 204, 207- 209, 211, 

i Hrista, Зс -199.) 

Jednog proleroog dana zurio on glavnom jerihonskom 
ulicom. То jest, poku�ao је zuriti. То је Ьilo nemogure. 
"Кakva gиZva", mrmlj�e on. Mnogi ljudi iz Galileje i 
drugih krajeva bili su na putu u Jerusalim, na proslavu 
Pashe. Ljudi koji su ziveli u Jerihonu izlazili su da 
pozdrave prijatelje i rodake koji su prolazili kroz grad. 

Svejedno је vladalo vere uzbudenje no oЬimo u tim 
prilikama. "Dolazi Isus Nazar�nin", fule su se n�ije 
r�i. Isus - �uo је v� za njega. Bio је to ufitelj koji је 
ozdravio mnoge Ьolesnike. MoZda је razlog zЬog kojeg је 
taj carini�ki star�ina hteo da vidi Isusa taj �to је Isus Ьiо 
poznat kao "prijatelj carinika i gre�nika". Jedan od 
dvanaestorice uoonika, Matej, i sam је Ьiо carinik pre no 
�to је �о za Gospodom Isusom. 



Carinick:i starclina se роkШао progurati kroz mno§tvo, 
aliniko nije hteo da se makne tom nepopulamom eovjeku. 
Podizao se na prstima ali ni§ta nije mogao da vidi. Gomila 
је Ьila ogromna, а on tako malen. 

•sta da ucinim ?" nmlja!e. "Isus re uskoro da ode iz grada 
а ја ga neeu ni videti." Zakej nije mogao znati da Isus me 
nikada nere da prode kroz Jerihon. On је Ьiо na putu za 
Jerusalim gde re ga razapeti. Sve је to Ьilo deo Bonjeg 
plana. Isus Hristos, Вonji Sin, umro је na krstu. Na sеЬе 
је preuzeo kaznu za sve lo§e stvari i grehe koji nas odvajaju 
od Воgа. ZЬog toga on i more spasavati ljude. On te more 
izbaviti od tvojih greha i tada neecl da budcl odbaeen od 
Воgа. Greh vi�e nere da vlada u tvome nvotu. On re te 
spasiti, zato је umro. Naravno, on nije ostao mrtav, ali 
nikada viJe nere da ide s mno�tvom na proslavu Pashe. 
Ovog је trena Ьiо u Jerihonu. Каdа Ьi taj maleni carinik 
mogao samo da ga vidi. "Каd bih samo mogao stati ispred 
svih, na putu kojim re da prode Isus ... ali kako?" UЬrzano 
је razmi�ljao. 

Scena 3 
(Skloni sve likove. Umetni drvo 192А i В, i Zakeja, 210.) 

Tada se doseti. "Ono drvo! Ona divlja smokva!" Da је na 
tome drvetu, mogao Ьi da vidi. Otreao је ispred mno�tva. 
Nije brinuo hore li neko da ga vidi kako se penje na drvo. 

"Кakva dobra ideja", cestitao је sam seЬi. "Savr�en 
pogled. • Gledao је kako mu se mno�tvo primiee. "Eno i 
Isusa. Tako mi је drago da ga mogu videti. • Uskoro Isus 
stire ispod drveta i zaustavi se pod njime. 

(Umetni lik lsusa, Зс-21 З.) 

Odjednom podire pogled na drvo. Pogleda pravo u 
carinikovo lice. "Zakeju," reee mu, "sidi brzo, treba da se 
danas zadrnm u tvojoj kuCi. • "On zna moje ime", pomisli 
eoveeuljak. Кakvo iznenadenje! Skoro је od uzbudenja 
рао s drvetal Zn� li kako је Isus znao njegovo ime? (Neka 
deca pokШaju da odgovore.) On је Bog - Воg Sin. Воg sve 
zna. Oospod Isus zna i tvoje ime. On zna gde nm i u koju 
�kolu idd. On zna da si odvojen od Воgа. On zna о svim 
tvojim zlim mislima, ono �to niko drugi ne zna. On је znao 
sve о Zakeju. Iako је jako dobro znao kakav је on eovek, 
ipak ga је ljuЬio. Cak је i prolazio kroz Jerihon da potran 
njega. ZЬog toga ga је i pozvao da side s drveta. 

Zakej nije guЬio vreme vee odmah side. Dogada li se to 
zaista njemu koga niko nije hteo za prijatelja? Gospod 
Isus prieeka pase zajedno uputffie putern. Svi koji tovidere 
poeere rnrmljati i govoriti: "Svratio se u kucu jednog 
grdnika! Zar Isus ne zna kakav је to eovek?" 

Ljudi jednostavno nisu razumeli da је Isus Hristos do�o 
na svet da potran i spasi ljude poput Zakeja ... poput 
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rnene... poput tеЬе. Biti spa!en, znaCi Ьiti izbavljen od 
greha. Ti si izhavljen kazne koju zasluzujd i od vlasti koju 
irna greh nad tvojirn fivotorn. Spa!ena osoha ne nvi na isti 
naCin kao izguЬljena osoba. Zakej је Ьiо izguЬljen, ali је 
Gospod Isus do�o da ga pronade. Sada su se uputili u 
njegovu kueu. 

Sceoa 6 (и kuci) 

(Skloni drvo. Umetni Zalaja, 207, i Isusa, 214.) 

Zakej је verovatno uredio da se za njegovog Posetioca 
svakako priredi dobar ruCak. PaZljivo је s1Шао sve �ta rnu 
govora!e Gospod Isus. BiЬlija ne govori �ta mu је Isus 
rekao. Siguma sarn da rnu је rekao kako postoji naCin 
spasenja. SlШajuCi, Zakej shvati kako је grdan i 1�. 
Nekako је znao i da ga njegov Posetilac more porniriti s 
Bogom. Htio је da se promeni. 

Oseeao је da ndto mora kazati. Ustade i reee Gospodu 
i okupljenima: "Evo, polovinu svog irnanja, Gospode, 
daeu siromasima." Ljudi su bili zadivljeni - jesu li dobro 
�uli? Zakej је Ьiо poznat ро tome §to nikada ne pomaze 
siromasima. Sta se desilo s njime? 

То је Ьilo u vezi s njegovim Posetiocem. Каd Gospod 
Isus pronade i spasi izguЬljene оsоЬе on Cini divne stvari 
za njih. Opra�ta im sve grehe i cini ih novim, drukCijim 
osobarna. Naizgled ostanu isti, velika razlika је §to otada 
zive za Boga. Greh vi�e ne vlada njirna, Isus Hristos 
upravlja njihov fivot. I teЬi se to more desiti kao �to se 
desilo Zakeju. Mo!da јо� uvek nisi siguran kako te Isus 
Hristos more spasti, ali �eli� saznati. Prieekaj zavr�etak 
lekcije. (Odredi odgovarajuce mesto. ) Rado tu d a  t i  
pomognem uz pornoe BiЬlije. Predivno је Ьiti spa!en а ne 
izguЬljen u gresima. Tako је Ьilo i sa Zakejom. Nastavio 
је: "Ako sam koga u eemu prevario, vratieu eetvero
struko." Prisutnima zasta dah. Је li to onaj zli, �krti Zakej? 

Da, to је Zakej, ali me nije zao i �krt. Gospod Isus mu 
је pomogao da uvidi kakav zao i neispravan fivot је vodio. 
On је hteo da prek:ine taj stari naCin �ivota. Ako ti �eli� 
Ьiti spa!en treba da, poput Zakeja, prekind Ciniti krive 
stvari. MoZda su to ruzne reei, neposlШnost roditeljima, 
ljutnja Ш krada. Da li ti је Zзо �to si takav? Zeli� li da budd 
druk�iji? Ako је tvoj odgovor "Da!", kafi to Gospodu 
Isusu. On re da te spasi od tvojih greha i da te promeni. 
BiЬlija kare da � Ьiti nova osoba (2 Korin�nima 5,17). 
То је sada Ьiо Zakej. Pazljivo је slu§ao �ta Gospod Isus 
govori dalje: "Danas је do�lo spasenje ovoj kuCi." Spasenje 
znaCi: Ьiti sp�en. "Jer је i ovaj eovek Avraamov sin", 
nastavi Gospod Isus. Prisutni su znali da је Avraam Ьiо 
poznat ро svojoj veri u Boga. 1 Zakej је sada poverovao 
Bogu i Ьiо sp�en. 



Мnogi su ljudi razgovarali о tom dogadaju. Mobla su 
govorili ndto poput ovoga: 

"Ко Ьi ikada pomislio da te se Zakej promeniti?" 
"lsus zaista brine za njega." 
"Ndto posebno је u tom roveku, Isusu, ako more ucrniti 

takvu promenu u roveku kakav је Ьiо Zakej." 
"Zaista, kakva promena!" 
Gospod Isus rere јо� ndto �to је verovatno pomoglo 

nekima da razumeju: "Sin roveaji је dmao da tra�i i spasi 
�to је izguЬljeno" (Luka 19,10). 

Zakej је Ьiо izguЬljen u grehu. Isus Нristos ga је 
potraZio i spasio. Isto more da se desi i teЬi. Ako se zaista 
rel� promeniti, reci ovako Gospodu Isusu: 

"Dragi Gospode lsuse, ја sam izguЬljen u grehu. Ne 
relim da ostanem izguЬljen. Hvala ti �to si umro za mene. 
Molim te, spasi me od greha i uani drugom osoЬom." Ako 
istinski verujd Gospodu Isusu, i tebe te na<::i i spasiti. 

Pitauja 

1. ZЬog ooga su ljudi mrzili Zakeja? 
(Radio је za rimslal vlast i ponekad varao ljude.) 

2. ZЬog ooga је Zakej Ьiо izguЬijen pred Вogom? 
(ZЬog svojih greha.) 

З. ZЬog ooga se okupilo mn�tvo u Jerihonu? 
(Ljudi su iJli и lerusalim, па proslavu Pashe.) 

4. ZЬog ooga Isus nikada �е nete proCi kroz Jerihon? 
(ler се da umre.) 

5. ZЬog ooga Zakej nije mogao videti Isusa? 
(Bio је nizak rastom.) 

6. Каkо је rdio taj proЬlem? 
(Рорео se па drvo.) 

7. Каkо је Isus znao njegovo ime? 
(On zna sve jerje Воg.) 

8. �ta su crnili ljudi kad је Isus ot�ao u Zakejev dom? 
(Mrmljali su i kritikovali.) 

9. Каkо је Zakej pokazao da ga је Isus uCinio novim 
rovekom? 

(Rekao је da се dati novac siromasima i nadoknaditi 

onima koje је prevario.) 

10. Sta је rekao Isus da је do�lo u Zakejev dom? 
(Spasenje.) 
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Tabela zamenjenih flanelografskih 
figura 
Uskladivanje starog teksta sa revidiranim izdanjem flanelografa. 

Zivot Isusa Hrista - 3.deo 
Lekcija 1 3 :  
Figure : З С- 1 57 - 1 74 

Br. starih Br. novih Opis figura 
figura figura 

зс - 1 57 

зс - 1 58 З С-2 - З ucenici 

зс - 1 59 

зс - 1 60 З С - 8  Isus 
зс - 1 6 1  з с - 4 Mnostvo naroda 
зс - 1 62 

зс - 1 6З з с - 1 Isus 
зс - 1 64 з с - 5 Odrasli i deca 

зс - 1 65 

зс - 1 66 з с - 6 Isus 
зс - 1 67 Зс - 7 Isus sedi sa decom 

зс - 1 68 з с - 5 Odrasli I deca 
зс - 1 69 

зс - 1 70 ЗС- 1 1 - 1 2 Narod sedi 

зс - 1 7 1  

зс - 1 72 зс - 9 decak 

зс - 1 7З Зс - 1 0  rucak 

зс - 1 74 - 1 2  kosara 

Lekcija 1 4 :  
Ponavljaju s e  figure: 1 57 - 1 60 
Nove figure: ЗС-1 75 - 1 79 

Br. starih Br. novih Opis figura 
fig. fig.  

ЗС- 1 75 З С- 1 3  Camac na mimoj vodi 

З С 1 76а,Ь З С- 1 4- 1 5  Mesec i zvezde 

ЗС- 1 77 З С- 1 6  Camac na olujnoj vodi 

ЗС- 1 78 ЗС- 1 7  Isus hoda ро vodi 

ЗС- 1 79 З С- 1 8  Petar hoda ро vodi 

Lekcij a 1 5 :  
Ponavljaju se figure: З С- 1 57- 1 5 8 
Nove figure: З С- 1 80- 1 89 

Br. starih Br. novih Opis figura 
fig. fig. 

ЗС- 1 80 З С-2-З ,24 ucenici 

ЗС- 1 8 1  З С- 8 Isus 

ЗС- 1 82 З С- 20 Ucenici spavaju 

З С- 1 8З З С- 1 9  Isus moli 

ЗС- 1 84 - Preobrazen Isus, moli 

З С- 1 85 З С- 2 1  Preobrazen Isus, stoji  

З С- 1 86 З С- 2З Ilija 

ЗС- 1 87 З С- 22 Moj sije 

ЗС- 1 88 З С2,24,25 ucenici 

ЗС- 1 89 З С- 8 Isus 

Lekcija 16:  
Figure: З С- 1 90 - 200 

Br. starih Br. novih Opsi figura 
figura figura 

З С- 1 90 З С- 26 gubavac 
ЗС- 1 9 1  З С- 27 svestenik 
З С- 1 92 З С- 4 1  staЬlo 
ЗС- 1 9З З С- 26 gubavac 
З С- 1 94 З С- 9 decak 
З С- 1 95 З С- 8 Isus 
З С- 1 96 З С- 28 gubavac 
З С- 1 97 З С- 29 Gubavac izlecen 
З С- 1 98 З С- ЗО gubavci 
З С- 1 99 З С- 8 Isus 
З С- 200 З С- З 1  Izlecen gubavac 

Lekcija 17:  
Ponavljaju s e  figure: З С- 1 89, 1 99 
Nove figure: ЗС- 20 1 - 206 
Br.starih Br. novih Opis figura 
figura figura 

З С- 20 1 З С- З2 Bogati mladi6 

З С- 202 З С-ЗЗ Bogati mladi6 pognut 
З С- 20З З С- 2- З ucenici 
З С- 204 

З С- 205 ЗС-З7 Tuzan bogati mladi6 
З С- 206 З С- 8 Isus 

Lekcija 1 8 :  
Ponavljaju s e  figure: З С- 1 57, 1 60, 1 6З ,  1 65,  1 88, 

1 92а- Ь 
Nove figure: ЗС- 207- 2 1 4  

Br. starih Br. novih Opis figura 
figura figura 

ЗС- 207 З С- З9 Zakej 

ЗС- 208 З С- 4 Mnostvo naroda 

ЗС- 209 

ЗС- 2 1 0  З С- 42 Zakej trci 

ЗС- 2 1 1 З С- 4 Mnostvo naroda 

ЗС- 2 1 2  З С- 40 Zakej 

ЗС- 2 1 З  З С- 4З Isus gleda gore 

ЗС- 2 1 4  З С- 1 Isus 
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